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.  ػَُٛاَات َٚقس  تؿا٩ّنإ نجرلاياؿػٔ ع٢ً بٔ ايعباؽ ايط٢َٚ أبٛ   : ٛـــايؿاعط ٖ 

إزي ايط٢َٚ  ابٔ ؾؿهاٙبٝع٘ ع٢ً  يٝذدلٙايبٝت  بعض دسضإ ف٬ـتؾكاّ اؾاض بإبٝت٘ ؾطؾض ابٔ ايط٢َٚ ايؿاعط ؾطا٤ رلإ ــس دـأسأضاز  َٓاغب١ ايٓل :  

ايككٝس٠ اييت تسٍ ع٢ً سب٘ يبٝت٘ ٚٚطٓ٘ . ٖصٙ نتب ٚ   بػساز أَرل  

 ببٝت٘ ايؿاعط شيػو

اـايهـط َــسٖـاي ي٘  أ٫ أض٣ غرل٣ ٚ                  ٘عٳـــــــ٫ أبـٝـأ آيــٝـتٴ ٔٷــيـ٢ ٚطـ ٚ

ها٬يـ٢ ؿيٛا ؾـــّٛ أقبشــنٓع١ُ ق                   ْع١ُ طر ايؿباب ٚـــب٘ ؾ عٗستٴ

ايهاــٛزضت ٖــس إٕ بإ غــشلا دػ                  ٘ؼ ستـ٢ نأْـــت٘ ايٓـؿؾـكـس أيؿ

ٓـايـهاـٖ بابٴــاٖا ايؿـــقهٸ َـآضبٴ                   ِٴـٗـاٍ إيٝـــب أٚطـإ ايـطدٚسـبٸ

اـٛا يصيهٓټــا ؾٝـٗا ؾشــعـٗـٛز ايكب                  ـِ ـــطتٗـطٚا أٚطـاْـِٗ شنـإشا شنـ

اث١ ابٔ ايطَٚٞ باـًٝؿ١اغتػ

هايابــِ عــــكــ٘ َـعــٖا أْـا َـٓ ٚ                 ٢ْععٸ ٚ ِٷـٝ٘ ي٦ٝـا٢َٓ ؾــس نقـ ٚ

يهااـ٘ اغيػـٓـ٘ َٝـــــعٝـؼ إيـ٢ بٜـطٜ                 سيٓعزي  طتــساثا أنـأسـسخ أس ٚ

ٗس ؾ٢ دٗس استٝايهاـاد قاٍ زي ٚ                 ٬َت٢ــٔ ؿيـ٢ٓ ؾُٝا أت٢ َــضاغُ ٚ

ايهاـبؿع ِ ـاشلتس٣ أؾـعــــــ٫ٚ تــك                يؿاعط   كاــٕٛ سـَٔ ايكّٛ ٫ ٜطع

اايهـري اغيٗــٛؽ ايهاؾشـــٚقتو ْؿ                 ١ـــ٬َـٌ ؿيًّٛ نـــٌ عـٔ اغيــيـــــؾذ

َعٓاٖاايه١ًَُعٓاٖاايه١ًُ

أْكؿ٢ٓ × ؿي٢ًُٓ ٢ٓناَ )ز( أٚطإ  ٜككس بٝت ٚطٔ 

ي٪َا٤/ أٯّ / ي٦اّ  (ز)نطِٜ × ز٧ْ ي٦ِٝسًؿت أقػُت آيٝت

/ أزٖط زٖٛض (ز)ايعَٔ  ايسٖط

قٗط٢ْ ٚغًب٢ٓ عع٢ْ  عؿتٜٚككس  عطؾت  عٗست 

 : ؾطٚر طيع  أٚي٘ ْٚهاضتٜ٘ككس  ؾطر ايؿباب
قتِ َعكِ

اغيككٛز قٛتو )ّ( سبٌ سبايو

ْك١ُ×  )ز( ْعِ / أْعِ ؾهٌ ْع١ُ
/ ؾعٌ ابتسع أسسخ

 أؾعا٫  اسساثا

ْؿعت× آشت / أغا٤ت  أنطت  ؿيٌ (ّظياٜتو / دٛاضى)  وؿي٬ي

 حيٝس ٚضيٌٝ ٜـطٜـؼ عاؾت٘ / نطٖت٘×  ٚأسبت٘ أيؿت٘

َػًو (ّ)ايططم  اغيػايو ْؿٛؽ/ أْؿؼ  (زايطٚح ) ايٓؿؼ

 ٖذط٢ْ ٚعاز٢ْ ضاغ٢ُٓ اقذلب×  بعس ٚاْؿكٌ بإ

إْكاؼي×  ؿي٢ًُؿي٬َت٢كٝتب×  تطنتغٛزضت
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أٜاّ ؾباب٘ اؾ١ًُٝ َٓعُا ؾ٢ ؿي٬ي٘ نُا ٜٓعِ ايطداٍ ؾ٢ ؿيٌؾكس قه٢ ؾٝ٘ أس٢ً  غرلًٙه٘ أسس أ٫ ضي ِ أ٫ ٜبٝع٘ ٚأقػ ٜ٪نس ايؿاعط شيػه٘ ببٝت٘  ؾكس 

ؼي طؿٛيت٘  سكل ؾٝ٘ أعـيِ أَٓٝات٘  ع٢ً ايؿٛض إٕ اٱْػإ حيب بٝت٘ ؾكس ضعاٜت٘ ٚيكس أسب ٖصا ايبٝت ؾ٬ ٜػتطٝع ؾطاق٘ ؾًٛ تطن٘ شلًو بعسٙ ٚا٭َرل 

طض ــثِ ٜع نُا اؾتاقٛا ٭ٚطاِْٗ . اا٭ٜاّ ظُاشل شلصٙا٭ٜاّ اؾ١ًُٝ أٜاّ ايكبا ٚايؿباب  ؾاؾتاقٛا  ٖصٙا شنط ايٓاؽ أٚطاِْٗ  تصنطٚا نًُ ٚ ٚؾباب٘ 

قا٬٥ ي٘ ٖٚسزٙ زاضٙع٢ً بٝع بٝت٘ ؾًٝذأ إزي ايٛايٞ يٝٓكؿ٘ َٓ٘ ؾكس استاٍ ٖصا اؾاض اـبٝح بهٌ اؿٌٝ ست٢ ٜبٝع٘  إدباضٙ ي٘ ٚقاٚي١ داضٙايؿاعط ؿيًِ 

 ٜٓكؿِٗ ا٭َرلنُا  ٓاؽ ؿكٛم ايؿعطا٤ ؾِٗ ٫ ٜٓكؿِْٛٗابصٍ نٌ َا ؼي دٗسى ؾًٔ ٜػتذٝب يو أسس ٚئ ٜكـ أسس َعو , ٜٚتشػط ايؿاعط ع٢ً عسّ سؿفي اي

. َٔ َٛاطٔ اشل٬ى ٚإٔ حيُٝ٘اضٖري اهلل  َٔ ْؿٛؽ ا٭عسا٤ ايه ٘ ؿـيثِ ٜسعٛ ايؿاعط يٮَرل بإٔ حي,  عٓ٘عٌٜ ؿيًِ ٖصا اؾاض ٝي إيًٝ٘ذأ ؾإْ٘ ٜ. ٚيصا 

أ٫ٚ ايكٛض ايبٝا١ْٝ

اـايهـط َـايسٖ ي٘  أ٫ أض٣ غرل٣ ٚ                  ٫٘ أبـٝـعٳأ آيــٝـتٴ ٔٷــيـ٢ ٚطـ ٚ  

 ٘و ايؿاعط بٛطٓ٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ؾس٠ شيػټقؿ١ ٖٚٞ  نٓا١ٜ عٔ:  آيٝت أ٫ أبٝع

ْهط٠ يًتعـيِٝ ن١ًُ ٚطٔٚ  باع ٚغط طياشلا ايتٛنٝض .ايٛطٔ بؿ٤٢ َاز٣ ٜٴسٝح ؾب٘  اغتعاض٠ َه١ٝٓ ٚ  

 ٘ٚغًٝت أغًٛب قكط ؾس٠ سب ايؿاعط يٛطٓ٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ :  ٫ أض٣ غرلٟ ي٘ ايسٖط َايها

ايتؿطٜؽي ؾٝ٘ . ّباغتُطاض شيػه٘ ببٝت٘ ٚعس تٛســــ٢ ايسٖـــــــط             ايتدكٝل ٚايتٛنٝس ٜؿٝس ٚا٫غتجٓا٤ ايٓؿٞ  

 : طبام ٜٛنض اغيع٢ٓ ٚ ٜ٪نسٙ بايتهاز قػٔ بسٜعٞ أبٝع٘ , َايها 

ٛا ؾ٢ ؿي٬يهاــّٛ أقبشــنٓع١ُ ق                  ْع١ُ يؿباب ٚطر اـــب٘ ؾ عٗستٴ  

  غعازت٘ بصنطٜات ؾباب٘ ؼي ٚطٓ٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ:  ؾطر ايؿباب ب٘عٗست .

ٚايتدكٝل ٚا٫ٖتُاّ يًتأنٝس اؾ١ًُ بتكسِٜ ؾب٘ أغًٛب قكط  

 سٝح ؾب٘ ْعُت٘ ؾ٢ ٚطٓ٘ بٓع١ُ َٔ عاؾٛا ؾ٢ ؿيٌ ا٭َرل ٚغط طياي٘ ايتٛنٝض تؿبٝ٘ شيجًٝٞ:  ْٚع١ُ نٓع١ُ قّٛ أقبشٛا ؾ٢ ؿي٬يها

 سٝح ؾب٘ ا٭َرل بؿذط٠ شلا ؿيٌ ٚغط طياشلا ايتٛنٝض . اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  أقبشٛا ؼي ؿي٬يو 

ايهاـضت ٖٛزٹــس إٕ بإ ُغــشلا دػ                  ؼ ستـ٢ نأْ٘ـؾـكـس أيؿـت٘ ايٓـؿ  

 سٝح ؾب٘ بٝت٘ باؾػس ايصٟ سًت ب٘ ضٚس٘ ْٚؿػ٘ ٚغط طياي٘ ايتٛنٝض . تؿبٝ٘ شيجًٝٞ : ٖايها ضتٴٛزٹنأْ٘ شلا دػس إٕ بإ ُغ 

 سب٘ يبٝت٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ ؾس٠ نٓا١ٜ عٔ ٚ طياشلا ايتؿدٝلسٝح ؾب٘ ايٓؿؼ بإْػإ ٜأيـ ٚغط اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ؾكس ايؿت٘ ايٓؿؼ

ٚ اؾ١ًُ تعًٌٝ غيا قبًٗا     بكس ٜ٪نس سب٘ يٛطٓ٘ أغًٛب َ٪نس . باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘  

ٖايو 
×  ٬ىٖـٴ/ ًٖه٢ / ٖٛايو  (ز)َٝت 

ْإز 

نٌ َا ؼي ٚغعوابصٍ ادتٗس ,  ادٗس

 ٚغعو / طاقتو )ز( دٗٛز دٗس

غصادتو× / َهطى  ؼاًٜواستٝايوٙطٽّن ×ضغب ؼي سبب

أقٛاّ (ز)طياع١  قّٛ َهاض×  َأضب (ّ)َٓاؾع  َآضب

ٜهٝعٕٛ × ٕحيؿـيٛ ٜطعٕٛأَهاٖاقهاٖا

 تبتسع× كًس تتبع , تتكتس٣ْػٛا× شنطٚا

ٌٸ أٜاّ ٚعكٛض )ّ( عٗس عٗٛز  ثبٸـت , أبٔل ×/ أظٍ انؿـ  دٳ

 ٜككس بٗا ْؿػ٘ اغيـيًّٛ ايؿٝدٛخ١×  ايكػط ايكبا

أًٖهتو× ضعتو   ظيتو  ٚ ٚقتو , ْؿطٚا  نطٖٛا× اؾتاقٛا  سٓٛا
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 ايؿاعٌ يًس٫ي١ ع٢ً نجطت٘  . إجياظ عصف:  ضتٛزٹُغ                 . تؿٝس ايؿو ؼي إَها١ْٝ تؿطٜط٘ ؼي بٝت٘ إٕ ؾطط١ٝ:  إٕ بإ غٛزضت

ٓـايـهاـٖ بابٴـاٖا ايؿـــقهٸ َـآضبٴ                  ِٴـاٍ إيٝٗـــب أٚطـإ ايـطدٚسـبٸ  

 ايتؿٜٛل ٚايتدكٝل ٚايتٛنٝس بتكسِٜ اغيؿعٍٛ ب٘ ) أٚطإ( ع٢ً ايؿاعٌ )َآضب( ٜؿٝس أغًٛب قكط:  سبب أٚطإ ايطداٍ إيِٝٗ َآضب . 

 ايع٬ق١ بٝٓ٘ ٚبري ٚطٓ٘ . بك٠ٛ ٢تٛس ٖٓايو ٠ ايؿباب بإْػإ حيكل َا ٜطٜس ٚ غط طياشلا ايتؿدٝلؾكس ؾب٘ ؾذل : اغتعاض٠ َه١ٝٓ اٖا ايؿبابقهٸ

اـٛا يصيهٓټـعـٗـٛز ايكبا ؾٝـٗا ؾش                 ـطتٗـِ ـطٚا أٚطـاْـِٗ شنـإشا شنـ  

 ايتشكٝل  تؿٝس ايتأنٝس ٚ إشا ايؿطط١ٝ:  إشا شنطٚا. 

 قٛض ايعٗٛز بإْػإ ٜصنط ٚغط طياشلا ايتؿدٝل اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  شنطتِٗ عٗٛز ايكبا

 غيا قبًٗا ٚاؾ١ًُ ْتٝذ١غطع١ ايتذاٚب بِٝٓٗ ٚبري ايٛطٔ  ايؿا٤ تؿٝس :  ؾشٓٛا يصيها

ايهابــكـِ عـٖا أْـا َـٓ٘ َـعـ ٚ                 ٢ْععٸ ٚ ِٷـٝ٘ ي٦ٝـا٢َٓ ؾــقـس ن ٚ  

  يًتشكرل ْهــــط٠ٚ ي٦ِٝ   بتكسِٜ اؾاض ٚ اجملطٚض ع٢ً ايؿاعٌ يتدكٝل ٚ ايتٛنٝسأغًٛب قكط  :  ِيـ٦ٝـ ؾٝ٘قس ناَين 

٤ إزي ا٭َرل ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ .ايهعـ ٚايًذٛ نٓا١ٜ عٔ:  ٖا أْا َٓ٘ َعكِ عبايها

 ؾب٘ اؿُا١ٜ باؿباٍ ٚسصف اغيؿب٘ ٚقطح باغيؿب٘ ب٘ ٚغط طياشلا ايتذػِٝ . سٝح اغتعاض٠ تكطحي١ٝ :  سبايها

يهاـا٘ اغيػـٓـ٘ َٜٝـطٜـؼ إيـ٢ بٝعـ                 سيٓعزي  طتــساثا أنـأسـسخ أس ٚ  

  ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ  دٓاؽ ْاقل/   عٔ غ٤ٛ أؾعاٍ اؾاضنٓا١ٜ : ( انطت سيٓعيٞ أسساثا ) أسسخ

 نجط٠ قا٫ٚت اؾاض ٱدباض ايؿاعط ع٢ً بٝع بٝت٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ :ٜطٜؼ إزي بٝعٝ٘ َٓ٘ اغيػايو

ٗس ؾ٢ دٗس استٝايهاـقاٍ زي اد ٚ                  ٬َت٢ــٔ ؿيـضاغ٢ُٓ ؾُٝا أت٢ َ ٚ  

 .... غ٤ٛ أخ٬م اؾاض ٚغ٤ٛ َعاًَت٘ يًؿاعط ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ . عٔنٓا١ٜ  : ضاغ٢ُٓ ؾُٝا

 اغتكػاضٙ ٭َطايؿاعط ٚعسّ اٖتُاَ٘ ب٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ . نٓا١ٜ عٔ:  ادٗس ؾ٢ دٗس استٝايها 

 ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ايٓؿؼ دٓاؽ ْاقل دٗس (ــ    ) ادٗسايػدط١ٜٚ ايتٗسٜس غطن٘ أَط ْٛع٘ أغًٛب إْؿا٥ٞ ادٗـــــس

 ايهاـبؿع ِ ـتس٣ أؾـعاشلـ٫ٚ تــك                يؿاعط   كاــٕٛ سـَٔ ايكّٛ ٫ ٜطع 

يًتبعٝض ( َٔ) سطف اؾط عٕٛ سكا يؿاعط(٫ ٜط ضداٍ)َٔ ايكّٛ  ٗاقًغيبتسأ اغي٪خط ي٬ٖتُاّ باـدل ؾأا إجياظ عصف :َٔ ايكّٛ ٫ ٜطعٕٛ سكا 

 ــٶا                         يًعُّٛ ٚايؿٍُٛ / ايتعـيِٝ ْهــــط٠:   ؿــاعـــــــطي يًتكًٌٝ:      ْهـــط٠ سـكـــــــ

 عًٝ٘ .سػٔ َعا١ًَ ا٭َرل يًؿعطا٤ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ  نٓا١ٜ عٔ : تكتس٣ أؾعاشلِ بؿعايو

 ِسٝح ؾب٘ ا٭ؾعاٍ بإْػإ ٜكتسٟ ٚغط طياشلا ايتؿدٝل . اغتعاض٠ َه١ٝٓ تكتسٟ أؾعاشل

    ايهًُتإ طيع يًهجط٠  ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ دٓاؽ ْاقل :ؾعايو  (  ) أؾعاشلِ  ــ ٚ

اايهـري اغيٗــؽ ايهاؾشٛـٚقتو ْؿ                 ١ـ٬َـًّٛ نٌ ؿيـــؾذٌ عـٔ اغيــي  

 سٝح ؾب٘ ايـيًِ بؿ٤ٞ َازٟ جي٢ً ٚغط طياشلا ايتذػِٝ اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  دٌ عٔ اغيـيًّٛ نٌ ؿي١َ٬

     ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ دٓاؽ ْاقل:  ١َ٬ؿُي) اغيـيًّٛ   ــ

 ِّدٶ يًتٌٜٗٛ ْهـــــط٠ ؿي١َ٬ . تُينٚاي ا٫يتُاؽ غطن٘ أَط ْٛع٘ أغًٛب إْؿا٥ٞ:  ـــــــ

ايسعا٤ َع٢ٓ غطن٘ إْؿا٢٥ يؿـيا خدل٣ أغًٛب/   ؾكس ؾب٘ ايٓؿٛؽ بسضٚع أٚ سكٕٛ ؼُٞ ايٛايٞ: اغتعاض٠ َه١ٝٓ  ٚقتو ْؿٛؽ ايهاؾشري



6

َا ايػطض ايؿعطٟ ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝ٘ ايٓل ؟: 1ؽ

تطٛضت نػرلٖا َٔ ا٭غطاض ايؿعط١ٜ ؼي ايعكط ايعباغٞ ا٭ٍٚ . اييتٖٚٛ َٔ ا٭غطاض ايكسضي١  ايؿه٣ٖٛٛ ايػطض ايؿعطٟ يًٓل   

 نٝـ خايـ ابٔ ايطَٚٞ ايؿعطا٤ ايكسا٢َ ؼي  بٓا٤ ايككٝس٠ ؟  2ؽ

  نإ ايؿعطا٤ قبٌ ابٔ ايطَٚٞ ٜبسإٔٚ قكا٥سِٖ بايػعٍ ٚايبها٤ ع٢ً ا٭ط٬ٍ ٚٚقـ ايطس١ً ثِ بعس شيو ٜسخًٕٛ ؼي اغيٛنٛع ا٭غاغٞ يًككٝس٠ 

 ض اؿهاضٟانإ شيو ْتٝذ١ ي٬ظزٖ ٚ ٚزخٌ ؼي اغيٛنٛع ا٭غاغٞ َباؾط٠اغيكسَات  ٖصٙاعط ابتعس عٔ يهٔ ايؿ   

 َا َكسض اغيٛغٝك٢ ؼي ا٭بٝات ؟ 3ؽ

تـيٗط اغيٛغٝك٢ د١ًٝ ؼي ٖصا ايٓل سٝح ايٛظٕ ايصٟ ٜٓتُٞ إزي عط ايبػٝؽي ٚنصيو قاؾ١ٝ ايهاف اغيطًك١ .    

ِٖ ٬ََض ؾدك١ٝ  ايؿاعط ؟ َا أ 4ؽ

 ؾاعط َٛيس َتُهٔ َٔ أزٚات ايؿعط   . ؾكرل نعٝـ خيؿ٢ أٟ ؾ٤ٞ

 . ضيٌٝ إزي ايتؿا٩ّ ٚا٫ْؿطاز ٚتأٌٜٚ ا٭يؿاؿي إزي َعاْٝٗا ايػ١٦ٝ

 َا أِٖ اـكا٥ل ايؿ١ٝٓ ٭غًٛب ايؿاعط ؟ 5ؽ

  . غٗٛي١ ا٭يؿاؿيهط٠ .ٚنٛح ايؿ         تطابؽي اغيعاْٞ ٚعُكٗا  . عسّ تهًـ احملػٓات ايبسٜع١ٝ   . عُل ايكٛض ضغِ قًتٗا

٘ ايسٖط َايهاــرل٣ يــــٚأ٫ أض٣ غ                            ـع٘ـٝـت إ٫ أبـٝـٔ آيـــــــــٚيـ٢ ٚط

٬يهاـؾ٢ ؿي ٛاــــنٓع١ُ قّٛ أقبش         ١ُـاب ْٚعـبـعٗست ب٘ ؾطر ايؿ

هاـايــٛزضت ٖــشلا دػس إٕ بإ غ                           ٘ـنأْـ ت٢ ــؼ سـؾكس أيؿت٘ ايٓؿ

  - : اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –أ 

طيع ؾطر ) ؾطٚر ــ أؾطار ــ ؾطا٥ذ (               ا٫ثٓإ َعا ( –أْعِ  –) ْعِ  « ْع١ُ » طيع                      أقػُت ( –أضزت  –) قطضت « أيٝت » َطازف         

َطازف بإ ) ؿيٗط ــ بعس ــ ٫ح (                   باقٝا ( –ْادٝا  –) قٜٛا « ٖايها » َهاز      ا٫ثٓإ َعا (  –عاؾت٘  –) نطٖت٘  «  أيؿت٘» َهاز 

اؾطح ا٭بٝات بأغًٛبو . -ب

ٔ( َٚاشا اؾازت ن١ًُ )ايسٖط( ؟ َا ز٫ي١ تٓهرل ن١ًُ  )ٚط  -ز 

-: اغتدطز َٔ ا٫بٝات َا ًٜٞ  -ز

ــ قػٓا بسٜعٝا ٚ بري ْٛع٘ ٚ غط طياي٘ .                   أغًٛبا َ٪نسا ٚبري أزات٘ ــ                 قٛض٠ خٝاي١ٝ ٚٚنشٗا ٚبري غط طياشلا .ــ     

اب ٖٓـايهاـهاٖا ايؿبَآضب ق        ِ       ـــاٍ إيٝٗـٚ سبب أٚطإ ايطد

ٓٛا يصيوعٗٛز ايكبا ؾٝٗا ؾش         ِ      ــــِ شنطتٗـــإشا شنطٚا أٚطاْٗ

ايهاــ٘ َعكــِ عبـٚ ٖا أْا َٓ            ٢ْ    قس نا٢َٓ ؾٝ٘ ي٦ِٝ ٚ ععٸٚ

 -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –أ 

َأضب ( –َٛضب١  –) َأضب١ «   آضبَ»  َؿطز                        قٗطْٞ ( –٫َين  –) ؿيًُين «   نا٢َٓ» َطازف 

نطٖتِٗ ( –ْػٝتِٗ  –) ٖذطتِٗ «  شنطتِٗ » َهاز                             ا٫ثٓإ َعا ( –ي٪َا٤  –) ي٦اّ «  ي٦ِٝ » طيع   

 بأغًٛبو .اؾطح ا٭بٝات  -ب

 َآضب( ؟ َا ز٫ي١ تٓهرل )ي٦ِٝ( ٚطيع )  -ز 

ــ قٛض٠ خٝاي١ٝ ٚٚنشٗا ٚبري غط طياشلا .     ــ أغًٛبري َ٪نسٜٔ      ــ أغًٜٛا يًككط ٚبري ٚغًٝت٘ ٚ غطن٘   :َا ًٜٞ اغتدطز َٔ ا٫بٝات   -ز
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ـهاايـِ عبــــــا َٓ٘ َعكــٖٚا أْ                      ِ ٚعع٢ْـس نا٢َٓ ؾٝ٘ ي٦ٝقـ ٚ

٘ اغيػايهاــــٓـٝ٘ َــٜطٜؼ إزي بٝع                       ٚ أسسخ أسساثا أنطت سيٓعزي

قاٍ زي ادٗس ؾ٢ دٗس استٝايها                      ٚ ضاغ٢ُٓ ؾُٝا أت٢ َٔ ؿي٬َت٢

ايهاــِ بؿعـٗــس٣ أؾعايـــ٫ٚ تكت                      َٔ ايكّٛ ٫ ٜطعٕٛ سكا يؿاعط

 -: اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري  –أ 

قٛتو ( –ععى  –) قٝٛزى «  سبايها » اغيككٛز بـ                                     ػيتٓع ( –قتِ  –) َكٝس «  َعكِ » َع٢ٓ 

ن٬ُٖا قٛاب ( –ِ ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ تؿٝس ) ايتعـيٝ«  ؾاعط» تٓهرل ن١ًُ                   ْتكاضٟ (ا –إْكاؼي  –) إنطاَٞ «  ؿي٬َيت » َهاز 

 اؾطح ا٭بٝات بأغًٛبو . -ب

 ؟ « أنطت سيٓعزي  »ؾاز قٍٛ ايؿاعط َاشا أ  -ز 

ـ قٛض٠ خٝاي١ٝ ٚٚنشٗا ٚبري غط طياشلا   ـ  قػٓا بسٜعٝا َبٝٓا ْٛع٘ ٚأثطٙ ؾ٢ اغيع٢ٓ   ـ أغًٛب تٛنٝس ٚبري أزات٘ . اغتدطز َٔ ا٫بٝات َا ًٜٞ :  -ز

ؾٗط نتاب ق٬ح صٖب , َٔ أٖـ أزٜب ٚؾاعط ٚؾكٝ٘ ؾاؾع٢ اغي 519ْػب١ إزي بًسٙ اييت ٚيس بٗا  با٭قؿٗا٢ْقُس قؿ٢ ايسٜٔ اغيًكب :  ٛــٖ ايهاتب 

 (  ايطغا٥ٌ )  ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ َٚٔ َ٪يؿات٘ زٜٛاْ٘ ) خطٜس٠ ايككط ( , ٚ زٜٛإ            

 . ؾعدل عٔ ٖصا اٱعذاب بٗصٙ ايٓلْٞ ق٬ح ايسٜٔ ؼي إسس٣ ظٜاضات٘ غيكط ؾأعذب بٗا ٚظُاشلا ٚنطّ أًٖٗا ضاؾل  ا٭قؿٗا   : َٓاغب١ ايٓل

 إيٝٗا ٚزخٛزيٚأْا َبتس٨ بايسٜاض اغيكط١ٜ ٫َتعاد٢ بأًٖٗا ٚابتٗاد٢ بؿهًٗا ٚاط٬ع٢ ع٢ً ؾها٥ًٗا , ٚانط٬ع٢ بؿٛانًٗا  ؾها٥ٌ َكط
بعكٛز  إسػاْٗا , َٚكا٢َ ؾٝٗا أتطؾطف ع٢ً قاغٓٗا , ٚأتطؾـ َٔ عصبٗا ٚآغٓٗا , ٚأؼ٢ً  ؾ٢ خس١َ غًطاْٗا , ٚخطٚد٢ َٓٗا بؿهط

 . دٛاٖطٖا ٚ أشي٢ً َٔ غعٛز ظٚاٖطٖا  

نٝا٤ , ٜبعس َٔ أقٛاشلِ َٚكط َطبع ايؿه٤٬ , َٚطتع ايٓب٤٬ , َٚطًع ايبسٚض , َٚٛنع ايكسٚض , ٚأًٖٗا أشنٝا٤ أظ قؿات َكط ٚ أًٖٗا

يع٢ ٚايعٝا٤ , ٫ غُٝا ؾ٢ ٖصا ايعَإ اغيصٖب بسٚي١ ٫َْٛا اغيًو ايٓاقط ق٬ح ايسْٝا ٚايسٜٔ , غًطإ اٱغ٬ّ ٚاغيػًُري , ا ِٚأعُاشل       

 بٔ أٜٛب      أب٢ اغيـيؿط ٜٛغـ        

َٗبٗا , ٚضؾعت َعامل ايعسٍ  ؾؿ٢ أٜاَ٘ ايعاٖط٠ , ٚزٚيت٘ ايكاٖط٠ , أؾطقت ا٭ضض بٓٛض ضبٗا , ٖٚبت ا٭ضٜاح َٔأثط ق٬ح ايسٜٔ ؾ٢ َكط 

ٚخهعت زعا٥ِ اؾٌٗ ٚايـيًِ , ٚاتهض اؿل , ٚاتهع ايباطٌ ٚعع ايعامل ٚشٍ اؾاٌٖ .ٚايعًِ ,   

َعٓاٖاايه١ًَُعٓاٖاايه١ًُ

ايب٬ز )ّ( زاض ايسٜاض
أعذاظ× أؾانٌ ايٓاؽ )ّ( قسض  ايكسٚض

 اْععايٞ /اْؿكايٞ× اخت٬ط٢  اَتعاد٢

ٍٔٹ أًٖٗا أغبٝا٤× غطٜعٛ ايؿِٗ )ّ( شن٢  أشنٝا٤ غهاْٗا )ز( أًٖٕٛ/ أٖا

ْػٕٛسٻَٴ× طاٖطٕٚ )ّ( ظن٢ أظنٝا٤سعْٞ× غطٚض٣ ابتٗاد٢

, اٱؾكاح اٱبا١ْ× ايعذع عٔ ايتعبرل  ايع٢ َعٜتٗا )ز( أؾهاٍ / ؾهٍٛ ؾهًٗا
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َٚعطؾت٘ يؿهًٗا ٚؾها٥ًٗا , سٝح دا٤ َكط ـس١َ غًطاْٗا ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ  ٜبري ايعُاز ا٭قؿٗاْٞ ؾطست٘ بسخٍٛ َكط ٚاخت٬ط٘ بأًٖٗا

٘ َٔ طياٍ لَٛٗا ايعاٖط٠ اغيتٮي١٦ .َٝا٥ٗا ٚتعٜٔ عًٝٗا َٚٮ عٝٓ عـــصب ٔــاَٗا ٚؾطب َـؾأنٌ َٔ أطيٌ طع

. أؾعاشلِ بايؿه٤٬ ايهطاّ ٚايعًُا٤ ايصٜٔ ٜٓرلٕٚ ايعامل بعًُِٗ ٚؾٝٗا ايٛدٗا٤ ايصٜٔ ٜتكسضٕٚ اجملايؼ ِٖٚ أشنٝا٤ طاٖطٕٚ إٕ َكط ١٦ًَٝ 

قشٝش١ ٚأقٛاشلِ ٚانش١ ؾكٝش١ , خاق١ ؼي عكط ق٬ح ايسٜٔ ا٭ٜٛبٞ ايصٟ قًض ب٘ أَط ايسْٝا ٚايسٜٔ ؾؿٞ عكط أنا٤ت ا٭ضض ٖٚبت ايطٜاح

عًِ ٚاصيش٢ اؾٌٗ ٚايـيًِ ٚؿيٗط اؿل ٚظٖل ايباطٌ .ٚاْتؿط ايعسٍ ٚاي 

ايكش١× اغيطض ٫ زٚا٤ ي٘  ايعٝا٤ دًٗٞ×   ع٢ًُ َٚعطؾيت  اط٬ع٢

ٛٻٙ × , ايعخطف  اغيعٜٔ اغيصٖب  َعاٜا )ّ( ؾه١ًٝا٥ٌؾه اغيؿ

عبسْا× غٝسْا )ز( َٛاٍ  ٫َْٛا ؽاشيٞ , نػًٞ ×  قٝاَٞ / ْٗٛنٞ انط٬ع٢

َصنطٖا ا٭ز٢ْ  اٯخط٠× )ز( زْا / زْٝاٚات  ايسْٝا ْعِ عـي١ُٝ )ّ( ؾان١ًؾٛانٌ

ّ  اغيٗعٚ× اغيٓتكط  اغيـيؿط ق٬ح ايسٜٔ )ز( غ٬طري غًطاْٗا

اغي٪ٜس / )ز( ْكاض / أْكاض  ايٓاقطشّ , دشٛز × ظيس ٚثٓا٤ ؾهط

ٚاٍ )ز(  غ٬طري غًطإ إغا٤تٗا× , خرلٖا بطٖا  إسػاْٗا

اغيؿطق١ )ز( ايعٚاٖط ايعاٖط٠ضسًٝٞ× إقاَت٢ َكا٢َ

اغيكٗٛض٠× ايػايب١ ايكاٖط٠ٜككس آنٌ ٚأتٓعِ أتطؾطف

ْاضت بٓٛض ايؿُؼأطقتأؾ)ّ( سٴػٔطياٍ قاغٓٗا 

ؿي١ًُ× )ز( أْٛاض ْٛضأَتل / أؾطب َت٬ُٗأتطؾٽـ

, غهٓت  ٖسأت× ت / ٖادت ؼطنٖبت َاحل× ؾطابٗا ايعصب عصبٗا

ايعصب × ايػ٧ اغيا٤  آغٔ
اشلٛا٤ ايؿسٜس )ّ( ايطٜض  ا٭ضٜاح

َهإ ٖبٛبٗا )ز( َٗاب َٗبٗا

َع٬ًََِض / ز٥٫ٌ )ّ( َعاملعٜٔـأتأؼ٢ً

ايـيًِ× اٱْكاف )ز( أعساٍ ايعسٍغتُتعأأشي٢ً

 ثاضت× شيت  خهعت لَٛٗا ايعاٖط٠ )ّ( ظاٖط٠ ظٚاٖطٖا

 َٛنع ٜكاّ ؾٝ٘ ظَٔ ايطبٝع )ز( َطابع َطبع
أعُس٠ )ّ( زعا١َ  زعا٥ِ

خؿٞ× ؿيٗط  اتهض

, زلــاع٬ ×  امؽٓي اتهع نجرلٚ اٱسػإ )ّ( ؾانٌ ايؿه٤٬

َا ٜػتسٍ ب٘ ع٢ً ايؿ٤٢ )ّ( َعًِ َعامل َٛنع ايطعٞ )ز( َطاتع ايعـيُا٤ ا٭ؾطاف )ّ( ْبٌَٝطتع ايٓب٤٬

شٍ× ق٣ٛ ٚغًِ َٔ ايصٍ  عع  غتُتعأأشي٢ً

عع× نعـ ٖٚإ شٍَهإ طًٛع )ز( َطايعَطًع

ايعامل × ١ً ايػاؾٌ )ز( دٗاٍ / د٤٬ٗ / دٗ اؾاٌٖاحملام ٜٚككس ايعًُا٤ × )ّ( بسض  ايكُط اغيهتٌُ ايبسٚض
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أ٫ٚ ايكٛض ايبٝا١ْٝ

ع٢ً سب ايهاتب غيكط ٚ أًٖٗا ٜس تعبرل طيٌٝ:  ٚأْا َبتس٨ بايسٜاض اغيكط١ٜ ٍ

 ع٢ً نجط٠ احملبري غيكط َٔ ايعـيُا٤ طيع يًس٫ي١:  ايؿه٤٬ , ايٓب٤٬ , ايبسٚض , ايكسٚض

َ  / غط طياي٘ ايتٛنٝض تؿبٝ٘ بًٝؼ:  كط َطًع ايبسٚضَكط َطبع  / َكط َطتع  

 سٝح ؾب٘ ايعَإ بؿتاٙ تتش٢ً  بايصٖب ٚغط طياشلا ايتؿدٝل . اغتعاض٠ َه١ٝٓ:   ايعَإ اغيصٖب

 ٜٔسٝح ؾب٘ ق٬ح ايسٜٔ بايصٖب ايصٟ ٜتعٜٔ ب٘ ايعَإ ٚ غط طياشلا ايتٛنٝض . اغتعاض٠ َه١ٝٓ:   اغيصٖب سي٫ْٛا ق٬ح ايس

 بتكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض  أغًٛب قكط سٝح ؾب٘ ا٭ضض بايؿُؼ اغيؿطق١ ٚغط طياشلا ايتٛنٝض .اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  أؾطقت ا٭ضض ٜاَ٘ؾ٢ أ

ع٢ً ايؿعٌ ٚايؿاعٌ يًتٛنٝس ٚايتدكٝل   

 ًِؾب٘ ايعسٍ ٚايعًِ  ببٓا٤ عاٍ ي٘  َعامل عاي١ٝ تسٍ عًٝ٘ ٚغط طياشلا ايتذػِٝ .سٝح  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:   ضؾعت َعامل ايعسٍ ٚايع

 ًِسٝح ؾب٘ ن٬ َٔ اؾٌٗ ٚ ايـيًِ ببٓا٤ ي٘ زعا٥ِ ٚغط طياشلا ايتذػِٝ .اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  خهعت زعا٥ِ اؾٌٗ ٚايـي

 غط طياشلا ايتذػِٝ .سٝح ؾب٘ اؿل بؿ٤ٞ َازٟ ٜـيٗط ٚ  اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  لــــــــــض اؿــــــاته

 سٝح ؾب٘ ايباطٌ بؿدل ٚنٝعا ٚغط طياشلا ايتؿدٝل . اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ٌــــع ايباطــــــاته 

 ٌٚقٌ دا٤ اؿل ٚ ظٖل ايباطٌ إٕ ايباطٌ نإ ظٖٛقا »قٛي٘ تعازي كطإٓ ايهطِٜ يؾ٢ ا٫غتعاضتري با تأثط ايهاتب   اتهض اؿل , ٚاتهع ايباط »  

 سٝح ؾب٘ ايعًُا٤ بايبسٚض ٚغط طياشلا ايتٛنٝض . اغتعاض٠ تكطحي١ٝ:   سٚضــــــــــــــــــايب 

 طياٍ َكط ٚؾهًٗا ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ:  ابتٗاد٢ بؿهًٗا

 كشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘سػٔ َعا١ًَ اغيكطٜري ي٘ ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َ نٓا١ٜ عٔ:  خطٚد٢ َٓٗا بؿهط إسػاْٗا

 نجط٠ خرلات َكط ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ:  أتطؾطف ع٢ً قاغٓٗا

عـي١ُ َكط ٚ سب ايعـيُا٤ يٲقا١َ بٗا ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ:  َكط َطبع ايؿه٤٬ َٚطتع ايٓب٤٬

 ق٬ح ٚطٗط اغيكطٜري ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ . نٓا١ٜ عٔ:  ٝا٤أًٖٗا أشنٝا٤ أظن 

 ٌٖاٱْكاف ٚإْهباؾي ا٭َٛض ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ . نٓا١ٜ عٔ:  عع ايعامل ٚشٍ اؾا

   ٭ؾهٌ إٔ ٜكٍٛ ) ٖبت ا٭ْػاّ (ايهاتب ٭ْٗا تٛس٢ بايعٓـ ٚايؿس٠ ٚنإ ا مل ٜٛؾل ؾٝ٘: ٖبت ا٭ضٜاح

 اؾع٤  ايكسٚض ٚأضاز ايهٌ ٚ غط طياي٘ اٱجياظ ٚ ايسق١ ؾ٢ اختٝاض ايع٬ق١ ايعـيُا٤ ع٬قت٘ اؾع١ٝ٥ سٝح شنط عٔ فاظ َطغٌ:  ايكسٚض

يًتكطٜط ٚايٛقـ أغايٝب خدل١ٜطيٝع ا٭غايٝب    

ثاْٝا: احملػٓات ايبسٜع١ٝ

ايبسٜع ؾٝ٘ايتعبرل

 ) أقٛاي٘ ,أعُاشلِ (           آغٓٗا (,  ) عصبٗا         خطٚد٢ ( ,   ) زخٛزي

) شٍ , عع (      ) اؿل , ايباطٌ ((   اؾٌٗ ,  ايعًِ )) ايعسٍ ,  ايـيًِ (      
ٜ٪نسٙ .اغيع٢ٓ ٚ ٜٛنض طبام

       يـيًِ ( خهعت زعا٥ِ اؾٌٗ ٚا, ) ضؾعت َعامل ايعسٍ ٚ ايعًِ 

 ) عع ايعامل , شٍ اؾاٌٖ (             ايباطٌ ( اتهع, ) اتهض اؿل 
. ت٪نسٙاغيع٢ٓ ٚ تٛنض اب١ًــــــــَك

تططب ي٘ ا٭شٕٜعط٢ دطغا َٛغٝكٝا  عـــــغذ  ) قاغٓٗا ـ آغٓـٗـا  ) غًطاْٗا , إسػاْٗا (    ٗا ( ــ) ؾها٥ًٗا , ؾٛانً ٗا (ـــا , ؾهًــٗــ) أًٖ
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ايعــــٝا٤  (  أظنــٝــا٤ سٚض , ايكــسٚض ( ) ) ايب( ٤٬ ــايؿه٤٬ , ايٓب )  ا (ـ) دٛاٖطٖا , ظٚاٖطٖ 

 ) ايعاٖط٠ , ايكاٖط٠ (   )  ضبٗــــا , َٗبــٗا (     )  ايعـــًِ , ايـيــــًِ (( ري  ــٔ , اغيػًُـايسٜ )  

. ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ ٜٚجرل ا٫ْتباٙ

) ) أتطؾطف , أتطؾـ ( ًٗا , ؾٛانًٗا( ؾها٥ ) )اط٬عٞ , انط٬عٞ(( )اَتعاد٢ , ابتٗاد٢

أشنٝا٤ , أظنٝا٤  ) (ايبسٚض , ايكسٚض  ( )َطبع , َطتع ) دٛاٖطٖا , ظٚاٖطٖا ( ) أؼ٢ً , أشي٢ً (

) ضبٗا ,  َٗبٗا (  )اتهض , اتهع  (ايعاٖط٠ , ايكاٖط٠ ) (ايسْٝا , ايسٜٔ  )  ( ٝا٤ ــايع٢ , ايع )  (

 ( يـيًِايعًِ , ا) (  )ٖبت , َٗبٗا (    

ْاقل ٜعط٢ دطغا َٛغٝكٝا  اؽــــــــدٓ

تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ ٜٚجرل 

  ا٫ْتباٙ

ٚاط٬ع٢ ع٢ً ؾها٥ًٗا , ٚانط٬ع٢ بؿٛانًٗا .      ٫َتعاد٢ بأًٖٗا ٚابتٗاد٢ بؿهًٗا 

 .ٚزخٛزي إيٝٗا ؾ٢ خس١َ غًطاْٗا , ٚخطٚد٢ َٓٗا بؿهط إسػاْٗا 

.ٗا , ٚأتطؾـ َٔ عصبٗا ٚآغٓٗا َكا٢َ ؾٝٗا أتطؾطف ع٢ً قاغٓ

 ٚ أشي٢ً َٔ غعٛز ظٚاٖطٖا ., ٚأؼ٢ً بعكٛز دٛاٖطٖا 

َٚكط َطبع ايؿه٤٬ , َٚطتع ايٓب٤٬ , َٚطًع ايبسٚض , َٚٛنع ايكسٚض , ؾؿ٢ أٜاَ٘ ايعاٖط٠ 

أؾطقت ا٭ضض بٓٛض ضبٗا , ٖٚبت ا٭ضٜاح َٔ َٗبٗا  , ٚزٚيت٘ ايكاٖط٠ 

خهعت زعا٥ِ اؾٌٗ ٚايـيًِ ٚضؾعت َعامل ايعسٍ  ايعًِ , ٚ

 ٚشٍ اؾاٌٖ ., ٚاتهض اؿل , ٚاتهع ايباطٌ                     ٚعع ايعامل 

ٜعط٢ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ اظزٚاز

ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ ٜٚجرل ا٫ْتباٙ .

 ؿطب سٝح ؽايـ اغيع٢ٓ ؾاغيا٤ اٯغٔ ٫ ٜ  تعاب عًٝ٘:   ٗا ــــــآغٓ ٜ٪خص ع٢ً ايهاتب  :    

   ٖٞصا ايذلتٝب ؾاغيكاّ ٜهٕٛ بري ايسخٍٛ ٚاـطٚز .  ٜعاب عًٝ٘:     َكاَٞ –خطٚدٞ  –زخٛي

 ٜٔسٝح قسّ ايسْٝا ع٢ً ايسٜٔ ٜعاب عًٝ٘ :         غًطإ ايسْٝا ٚايس . 

 َٔ أٟ ؾٕٓٛ ايٓجط ٖصا ايٓل ؟ 1 ؽ

ايطغا٥ٌ ايسٜٛا١ْٝ اييت ؿيٗطت َع َطًع ايعكط ا٭َٟٛ ثِ تطٛضت ٚاظزٖطت ؼي ايعكط ايعباغٞ . ايٓل َٔ

مب تعًٌ : ؾٝٛع اغيٛغٝك٢ ؼي ايٓل ؟ 2ؽ

ًـ ٜٚعاب عًٝ٘ .. َٚعـيُ٘ َته تؿٝع اغيٛغٝك٢ ؼي ايٓل ٫عتُاز ايهاتب ع٢ً احملػٓات ايًؿـي١ٝ ناؾٓاؽ ٚايػذع ٚا٫ظزٚاز

 َا أِٖ ٬ََض ؾدك١ٝ ايهاتب ؟ 3ؽ

    كًل  ٚاغع ايجكاؾ١ قب غيكط

َا أِٖ زلات أغًٛب ايهاتب ؟ 4ؽ

 ٚايؿهط٠ . غٗٛي١ ا٭يؿاؿي ٚٚنٛح اغيعا٢ْ                           قكط اؾٌُ ٚايؿكطات              هطِٜايتأثط بايكطإٓ اي

     ا٭غايٝب اـدل١ٜا٫عتُاز ع٢ً                                          .. نجط٠ احملػٓات ايبسٜع١ٝ نايػذع ٚايطبام

مب تعًٌ : نجط٠ ا٭غايٝب اـدل١ٜ ٚاختؿا٤ ا٭غايٝب اٱْؿا١ٝ٥ ؼي ايٓل ؟ 5ؽ

 ٭ٕ ا٭غايٝب اـدل١ٜ أنجط َٓاغب١ يًٛقـ .

ض اغيكط١ٜ ٫َتعاد٢ بأًٖٗا ٚابتٗاد٢ بؿهًٗا ٚاط٬ع٢ ع٢ً ؾها٥ًٗا , ٚانط٬ع٢ بؿٛانًٗا , ٚزخٛزي إيٝٗا ؾ٢ خس١َ غًطاْٗا , ٚأْا َبتس٨ بايسٜا

ٚخطٚد٢ َٓٗا بؿهط إسػاْٗا  
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  -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –ا 

 (قطا٤تٞ  –عًُٞ  –) قٝاَٞ  « انط٬ع٢ »  َطازف                   غ٬طٕٛ ( –غ٬طري  –) غ٬طٔ  « غًطإ  » طيع

  زاض ( –زٜط   –) زٚض  « زٜاض  » َؿطز                ؾه١ًٝ ( –ؾان١ً  –) ؾهٌ  «  ؾٛانٌ » َؿطز

  ؾه١ًٝ (  –ؾان١ً  –) ؾهٌ  « ؾها٥ٌ  » َؿطز      ًٞٗامساضٟ (   _ٖبٛطٞ  _َكابٌ اط٬عٞ     ) د

 اؾطح ايؿكط٠ بأغًٛبو . -ب

. ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘ .قػٓا بسٜعٝا  -2                          ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘ ..  يْٛا بٝاْٝا-1 : َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

ا ؟َا ع٬ق١ )٫َتعاد٢ بأًٖٗا ( سيا قبًٗ  -ز 

 تؿٝع ؼي ايؿكط٠ اغيٛغٝك٢ . بري َكسضٖا . -ٖـ 

٤ , َٚكط َطبع ايؿه٤٬ , َٚطتع ايٓب٤٬ , َٚطًع ايبسٚض , َٚٛنع ايكسٚض , ٚأًٖٗا أشنٝا٤ أظنٝا٤ , ٜبعس َٔ أقٛاشلِ ٚأعُاشلِ ايع٢ ٚايعٝا

بسٚي١ ٫َْٛا اغيًو ايٓاقط ٫ غُٝا ؾ٢ ٖصا ايعَإ اغيصٖب  

  -:  ٝش١ ػيا بري ايكٛغرياخذل اٱداب١ ايكش –ا 

 ايٓذّٛ (  –قُاض ا٭ –ض ايعٖٛ)   «  ايبسٚض »  َطازف                        ( َطاتع – َطاتع١ – َطاتٝع)  «  َطتع» طيع

 ( ن٬ُٖا قٛاب – اٱبا١ْ  – اٱؾكاح)  «  ايعٞ » َهاز  ( اغيطض – ايك٠ٛ – ش١ايك)  «  ايعٝا٤ »َهاز

اؾطح ايؿكط٠ بأغًٛبو . -ب

 ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘ . يْٛا بٝاْٝا - 1  :َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘ .قػٓا بسٜعٝا  -2

 َكسضا َٔ َكازض اغيٛغٝك٢ ٚبري ْٛع٘ . -3

اح َٔ َٗبٗا , ٚضؾعت َعامل ايعسٍ  ٚايعًِ , ٚخهعت زعا٥ِ اؾٌٗؾؿ٢ أٜاَ٘ ايعاٖط٠ , ٚزٚيت٘ ايكاٖط٠ , أؾطقت ا٭ضض بٓٛض ضبٗا , ٖٚبت ا٭ضٜ

ٚايـيًِ , ٚاتهض اؿل , ٚاتهع ايباطٌ ٚعع ايعامل ٚشٍ اؾاٌٖ . 

   -اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري :  –ا 

 ا٭ظاٖط ( –ايعٚاٖط  –ايعٖطاٚات «  ايعاٖط٠ » طيع    « يطٜض (اــ ايطٜاسري  –) ايطٜاح ا٭ضٜاح   زع١ُ ( –زعا١َ  –زعِ «  ) زعا٥ِ » َؿطز

 اؾطح ايؿكط٠ بأغًٛبو . -ب 

  ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘ .قػٓا بسٜعٝا                                  ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘ . يْٛا بٝاْٝا  «  :َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

َٔ َكازض اغيٛغٝك٢ ٚبري ْٛع٘ . َكسضا



12

.ؾعطَٙٗٓسغا يًطٟ. يكب ايؿاعط بؿاعط ايٌٓٝ يتػٓٝ٘ بايٌٓٝ ٚاغيكطٜري ؼي  أبٛٙ عٌُ 1870ٚيس ايؿاعط غ١ٓ :  ايؿاعط ٖٛ

 . 1921َع الًذلا عاّ قاطع اغيؿاٚنات بعس إٔ  اأٚضٚبؼي سؿٌ تهطِٜ عسيٞ ٜهٔ بعس عٛزت٘ َٔ  ساؾفي ايككٝس٠ أْؿس :َٓاغب١ ايٓل 

 َكط اؿهاض٠

سٟ؟ـٚس  ٝـ أبين قٛاعس اجملسن                عاـــٝــطٕٚ طيـــًل ٜٓـيــٚقـ اـ

سٟــس ايتشـــ٬ّ عٓـْٛٞ ايهــــــنؿ                طسٖـــاي  ٚبٓا٠ ا٭ٖطاّ ؼي غايـ

سٟــكـــــــس عــــطا٥ـ٘ ؾــــــــزضاتم ٚ                 طـــطم ايؿـــَؿ  أْا تاز ايع٤٬ ؼي

سٟ؟٘ عٓـــــٓؽ طيا٫ ٚمل ٜهٔ َ                   اــط ايٓــس بٗـأٟ ؾ٤ٞ ؼي ايػطب ق

سٟـــــــعطأؽ بــع ايـــــطم ٜطؾـايؿ                ط٣ـاتٞ ٫ تـػي أْا إٕ قسض اٱي٘ 

سٟ؟ـــف ٌ أٚيٝاتٞ ٚــ٘ َجـئ ــَ                    لـات عطٜــٞ ا٭ٚيٝــسٟ ؾـــإٕ ف

ســــ٬ أٟ ؾــــــ٢ ايعٷ٥ٞ ؾؿـسٚا إيــ                 ـاــــس أبٓـــــط اهلل يـٞ ؾــأضؾــــــْـيـ

زع٠ٛ يًٓٗٛض سيكط

سٟٚع ٚا ايّٝٛ َٔ ضدايٞ ؾألع                 ٞٸــٌ أبــ٬ بهـــــــــس ٚعــست ايعٴـقــ

سٟـؼ جيــيٝ سٙـــٚسايعًِ ـ٬م ؾ                     ا٭خـ ًِٚ ـٚاضؾعٛا زٚييت ع٢ً ايع

طزٟــطأٟ تـــــضا٤ ؾــٝ٘ ٚعـــجط٠ اي                   ط اٯـجا تعــــؿـتاظ َٛقــمــٔ لــ

ســـــاغيػتعـ ـ١ــعَــٝ٘ بعاْبــــــــدـــ                    ٛاـاضَــ عّ ٚــؾكؿٛا ؾٝ٘ ٚقؿ١ اؿ

َعٓاٖاايه١ًَُعٓاٖا١ايهًُ

ايٛطٔ ايعطبٜٞككس ايؿطمز اـ٥٬ل    ايبؿطاـًل

)ز( ض٩ٚؽ / أض٩ؽايطأؽأغؼ )ّ( قاعس٠قٛاعس

أفازٟ)ز( ععتٞ  فسٟنع١ , ٚناع١ ×  )ز( أفاز ايعـي١ُايؿطف / اجملس

أٚزي )ّ(  ا٭ٚا٥ٌا٭ٚيٝاتٖساّ× )ّ ( بإ بٓا٠

سسٜح× قسِٜ عطٜلف/غ٬فأغ٬ ز()قازّ ×غابلغايـ

اغيككٛز ضع٢ْـيط)ز ( ايسٖٛض / أزٖط ايعَٔايسٖط

أنٌ× ٖس٣ أضؾسأسٛدْٛٞ×  دٓبْٛٞ نؿْٛٞ

ايهع١× ٚايػُٛ  ايطؾع٬١ايعٴاـهٛع×   ٜككس ايتؿاخط ايتشسٟ

 أٚعست / ٖسزت× عاٖست  ٚعست أتٛاز/ َا ٜعٜٔ ب٘ ايطأؽ )ز( تٝذإ  ايتاز

ٞٸ خانع × )ز( أبا٠ ؿؼععٜع ايٓ أب

أخًؿٛا× سككٛا  ألعٚاايهع١×  ايطؾع١ ٚايؿطفايع٤٬
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ٚعٝس× عٗسٟ )ز( ٚعٛز  ٚعسَٟؿاضم) ز ( ٚغؽي َؿطم

ٜٚككس بًسإ ايعطب زض٠)ّ( دٛاٖطٙ  زضات٘
 إُٖاٍ×  ضعا١ٜ عٓا١ٜ

ٜهط× ٜؿٝس / ٜٓؿع  جيسٟ

ْعدل / ْػًولتاظ)ّ( ؾطٜس٠ ا٥ع١ؾ× ْٛازض ؾطا٥سٙ

)ز( عكٛز َا ٜٛنع ؼي ايطقب١ يع١ٜٓ اغيطأ٠ عكسٟ
تكٝب / تكض×  ,ؽط٧   تعٍ تعجط

 ٚدٗات ايٓـيط )ّ( ايطأٟ اٯضا٤

ز : عجطات  ظي١غكط١ , عجط٠/ أعذب أزٖـبٗط

تبكٞ× تًٗو  طزٟتٴقبشا× سػٓا طيا٫

ايتٗإٚ× ايهبؽي ٚاؿػِ اؿعّقا× نتب قسض

سٝاتٞ×  ٚؾاتٞ ٜٚككس ظٚايٞ ػياتٞ
إضاز٠ ) ز ( ععَات عع١َ

/ اغيت٤ٞٗ اغيتأٖب اغيػتعس

تتشس٣ ايعامل نً٘ؿاٖس ع٢ً شيو ا٭ٖطاَات اييت َٔ ٚنعت أغؼ اؿهاض٠ َٓص ايكسّ ٚاي ٍع٢ً يػإ َكط ٜتشسخ ساؾفي إبطاِٖٝ يٝددل أْٗا أٚ

.س ايػطب ؾإٕ َكط يسٜٗا َجً٘ ٚأؾهٌ َٓ٘ إٕ َكط ٖٞ تاز ع٢ً ضأؽ ايؿطم ٫ ق١ُٝ يًؿطم بسْٚٗا ٚنٌ َا بٗط ايٓاؽ عٓ

 إٕ َكط يَٛاتت يصٍ ايؿطم نً٘ ؾٗٞ قٛتِٗ ٚؾدطِٖ ؾٗا ٖٛ فسٖا َٓص قسِٜ ا٭ظٍ ؾاٖس ع٢ً عـيُتٗا , ؾُٔ ي٘ َجٌ شيو اجملس ؾًكس ْـيط اهلل

.ؾادتٗسٚا ست٢ ٚقًٛا إزي ايع٬ بؿهٌ ادتٗازِٖ ْـيط٠ عٓا١ٜ إزي أبٓا٥ٗا 

بٓا٥ٗا إزي ايع٬ يصا ؾٗٞ تطًب َٔ أبٓا٥ٗا ايدلض٠ إٔ ٜٓذعٚا شيو ايعٗس يٝكًٛا إزي ايع٬ ٚيرلؾعٛا زٚيتِٗ ع٢ً ايعًِيكس ٚعست َكط بإٔ تكٌ بأ

.٫ ق١ُٝ ي٘  سٙــــٚسٚا٭خ٬م ؾايعًِ 

  إٕ ايٛقت حيتاز إزي غساز ايطأٟ ايصٟ بسْٚ٘ ًْٗو ؾكؿٛا أٜٗا اغيكطٜٕٛ ايّٝٛ ٚقؿ١ اؿاظّ َٔ أدٌ ايٓٗٛض ببًسنِ .

 !ٝـ أبين قٛاعس اجملس ٚسسٟ؟ن                      عاـــٝــطٕٚ طيـــًل ٜٓـيــٚقـ اـ  

 ؾس٠ إعذاب ايٓاؽ عهاض٠ َكط  ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ . نٓا١ٜ عٔ:  اـًل ٜٓـيطٕٚ طيٝعاٚقـ

  ؾب٘ َكط بإْػإ ٜبين سٝح َهٓٝتإ  تإاغتعاض ؿٝس ايتعذب ٜٚٛسٞ بعـي١ُ َكطٜ اغتؿٗاّ ْٛع٘أغًٛب إْؿا٥ٞ :  ؟نٝـ أبين قٛاعس اجملس

ٚغط طياشلا ايتذػِٝ تؿدٝل ٚأٜها ؾب٘ اجملس ببٓا٤ ٜكاّ ٚغط طياشلا اي  

 ٜؿٝس ايجبات ٚايطغٛر:   ؾعٌ َانٞ ٚقـ    تؿٝس ايتذسز ٚا٫غتُطاض  عاٍ َهاضع١أؾ:  ٜٓـيطٕٚ / أبين     ايؿٍُٛ ٚايعُّٛ ؾازت: أ طيٝعا

  ٜٛنــــض اغيعــــــ٢ٓ ٜٚ٪نــــــــــــسٙ طـــــبام ٚسس٣ ـــ  طيٝعا              باعتُاز ايؿعب اغيكط٣ ع٢ً ْؿػ٘ ؾ٢ بٓا٤ فسٙ تٛس٢ ٚسس٣ 

سٟـس ايتشـــــ٬ّ عٓـْٛٞ ايهــــــنؿ                  سٖــطـاي  ٓا٠ ا٭ٖطاّ ؼي غايـٚبٴ  

 ّايكسَا٤  ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٖٝ٘ٚٛ  اغيكطٜٛ نٓا١ٜ عٔ َٛقٛف:  بٓا٠ ا٭ٖطا ٕ

 ٟايك٠ٛ ٚايعـي١ُ ) نٓا١ٜ عٔ قؿ١ ( ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ:  نؿْٛٞ ايه٬ّ عٓس ايتشس

 سٟـكـــــس عــــــطا٥ـ٘ ؾــــــــٴاتضٻزٴم ٚ           طـــطم ايؿـــَؿ  أْا تاز ايع٤٬ ؼي  

 ٚغط طياي٘ ايتٛنٝضَكط بايتاز ايصٟ ًٜبػ٘ اغيًو  سٝح ؾب٘ تؿبٝ٘ بًٝؼ:  أْا تاز ايع٤٬
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 ٟٜٛنض َها١ْ َكط ٚغط طياي٘ ايتٛنٝض تؿبٝ٘ بًٝؼ:   زضات٘ ؾطا٥س عكس 

 سٝح ؾب٘ ايؿطم سيًو ًٜبؼ تادا َٚكط ٖٞ تاد٘ ٚغط طياشلا ايتؿدٝل . اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  ٤ ؼي َؿطم ايؿطمأْا تاز ايع٬

اختٝاض ايع٬ق١ؼي ايسق١ اٱجياظ ٚ اؾع٤) اغيؿطم ( ٚأضاز ايهٌ ٚغط طياشلسٝح شنط  اؾع١ٝ٥ع٬قت٘  ايطأؽ   عٔ فاظ َطغٌ:   طمــــــــــَؿ

 سٝح ؾب٘ َكط بإْػإ ًٜبؼ عكسا ٚغط طياشلا ايتؿدٝل . َه١ٝٓ اغتعاض٠:   سٟــــــــكعٴ

  سٝح ؾب٘ أفاز َكط عبات ايعكس ٚغط طياشلا ايتٛنٝض ٚايتذػِٝ اغتعاض٠ تكطحي١ٝ:   ســـــــؾطا٥

!٘ عٓسٟ؟ــــؽ طيا٫ ٚمل ٜهٔ َٓ        اـــس بٗط ايٓـأٟ ؾ٤ٞ ؼي ايػطب ق  

 بـكس أغًٛب َ٪نس . غطن٘ ايؿدط ٚايٓؿٞ اغتؿٗاّ ْٛع٘ أغًٛب إْؿا٥ٞ:  ؟ أٚيٝاتٞ ٚفسٟ َٔ ي٘ َجٌ أٟ ؾ٤ٞ قس بٗط ايٓاؽ  ؟

  ٔبتكسِٜ اؾاض ٚ اجملطٚض ٜؿٝس ايتدكٝل ٚ ايتٛنٝس .  أغًٛب قكطقؿ١ ٖٚٞ عـي١ُ اؿهاض٠ اغيكط١ٜ  نٓا١ٜ عٔ: عٓسٟ   َٓ٘مل ٜه

 عًُا , خًكا١ٝ اؾُاٍ ٚسسٖا ٚ نإ ا٭ؾهٌ ْاس بٗط ايٓاؽ طيا٫   ٭ْ٘ سسز:  اب ع٢ً ايؿاعط قٛي٘عٳٜٴ 

 سٟـــــــــعبٳ طأؽٳـاي عٴـــــٜطؾ طمٳـايؿ                  ط٣ـػياتٞ ٫ ت ض اٱي٘ أْا إٕ قسٸ  

 َكطايؿطط١ٝ يتؿٝس ايؿو ؼي ظٚا اغتدسّ ) إٕ ( سٝح ؾب٘ َكط بإْػإ ضيٛت ٚغط طياشلا ايتؿدٝلاغتعاض٠ َه١ٝٓ :  ض اٱي٘ ػياتٞإٕ قسٸ ٍ .

٭ْٗا تسٍ ع٢ً ظٚاٍ َكط ٚ ٫ تٓاغب دٛ ايؿشط ٚ ايتباٖٞ  ػياتٞعًٝ٘ ن١ًُ  ٚ ٜعاب  

 َها١ْ َكط ٚأُٖٝتٗا يًٛط نٓا١ٜ عٔ . سٝح ؾب٘ ايػطب بإْػإ ٜطؾع ضأغ٘ ٚغط طياشلا ايتؿدٝل تعاض٠ َه١ٝٓ: اغ ايؿطم ٜطؾع ايطأؽ ٔ

ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٖٚٞ ايصٍ ٚ اشلٛإ  (نٓا١ٜ عٔ قؿ١ٚ ) ايعطبٞ  

 غط  ٚ( ٌ ايؿطمأٖ –أٌٖ ايػطب ) ٚقكس َٔ ؾٝ٘( ايػطب –ايؿطم )  عٔ ايٓاؽ ع٬قت٘ احمل١ًٝ سٝح شنط اغيهإ فاظ َطغٌ:  ايػطب / ايؿطم

اختٝاض ايع٬ق١ ؼي ايسق١  طياي٘ اٱجياظ ٚ   

ٝٳٌ ُأــ٘ َجـٔ يــَٳ        لـات عطٜــٞ ا٭ٚيٝــسٟ ؾـــإٕ ف   سٟ؟ـــف اتٞ ٚٚي

 اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ايعطاق١ ٚا٭قاي١ ) نٓا١ٜ عٔ قؿ١ (  ٚغط طياشلا نٓا١ٜ عٔ:   إٕ فسٟ ؼي ا٭ٚيٝات 

(  تٛسٞ بايؿدط ٚا٫عتعاظ  فسٟ / أٚيٝاتٞٚ اٱناؾ١ إزي ٜا٤ اغيتهًِ )  ٜ٪نس عطاق١ فس َكط أغًٛب َ٪نس بـ ) إٕ ( ٚ            

ٜٛسٞ بايؿدط اّ غطن٘ ايٓؿٞ ْٛع٘ اغتكٗ أغًٛب إْؿا٥ٞ : َٔ ي٘ َجٌ أٚيٝاتٞ ٚ فسٟ ؟ ٚ

٥ٞ ؾؿـسٚا إيــ٢ ايعٷـــــــ٬ أٟ ؾـــــس                   ْـيـــــط اهلل يـٞ ؾــأضؾــــــس أبٓــــا

  : ٞٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ ٖٚٞ ضظي١ اهلل ٚ سؿـي٘ غيكط نٓا١ٜ عٔ  قؿ١تـيط اهلل ي

 ؿس إيٝ٘ ايطساٍ ٚغط طياشلا ايتذػِٝ .تٴسيهإ سٝح ؾب٘ ايع٬  غتعاض٠ َه١ٝٓا :  ٬ؾسٚا إزي ايعٴ

 غيا قبً٘ ْتٝذ١:   يع٬ؾأضؾس أبٓا٥ٞ /  ؾؿسٚا إزي ا . 

ٞٸ   َٔ ضدايٞ ؾألعٚا ايّٝٛ ٚعـسٟ                    قـــس ٚعــست ايعٴـــــــــ٬ بهـٌ أبـــ

 ؾب٘ َكط بإْػإ ٜعس ٚايع٬ بإْػإ ٜٛعس ٚغط طياشلُا ايتؿدٝل  سٝح اغتعاضتإ َهٓٝتإ:  قس ٚعست ايع٬  بـكس أغًٛب َ٪نس

  ٟؾكس ؾب٘ َكط بإْػإ ي٘ ٚعس : ٚاغتعاض٠ َه١ٝٓ اؿح ٚا٫غتٓٗاض ٚايٓكض غطن٘ أَط ْٛع٘إْؿا٥ٞ ب أغًٛ: العٚا ايّٝٛ ٚعس 

 ًِ ٚســــــسٙ يٝــؼ جيسٟٚاضؾعٛا زٚييت ع٢ً ايعـًِ ٚ ا٭خـ                   ـ٬م ؾايع  

 سٝح ؾب٘ َكط بإْػإ ٜأَط أبٓا٥٘ ٚغط طياشلا ايتؿدٝل / نُا ؾب٘ ايعًِ ٚا٭خ٬م  اغتعاضتإ َهٓٝتإ :  اضؾعٛا زٚييت ع٢ً ايعًِ ٚا٭خ٬م

اؿح ٚا٫غتٓٗاض ٚايٓكض غطن٘ أَط ْٛع٘إْؿا٥ٞ ب ٚا٭غًٛ .بأغاؽ ٜب٢ٓ عًٝ٘ ٚغط طياشلا ايتذػِٝ            

 ٟغيا قبًٗا  ٖٚٞ تعًٌٝ  عًٝ٘أ١ُٖٝ ا٭خ٬م ٚغط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ  ٖٚٞ عٔ قؿ١ ١ نٓاٜ:  ايعًِ ٚسس٠ يٝؼ جيس
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ايـــــطأٟ تــــطزٟ مــٔ لــتاظ َٛقـؿــــــا تعجـط اٯ                  ضا٤ ؾــٝ٘ ٚعـــجط٠   

 قؿ١ ٖٚٞ قعٛب١ اغيٛقـ  ٚ نٓا١ٜ عٔ سٝح ؾب٘ اٯضا٤ بساب١ تعجط ٚغط طياشلا ايتذػِٝ اغتعاض٠ َه١ٝٓ ؾٝ٘:  ط اٯضا٤تعجٴَٛقؿا

 سٝح ؾب٘ عجط٠ ايطأٟ بٛسـ ًٜٗو ٚغط طياشلا ايتذػِٝ . اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  طزٟعجط٠ ايطأٟ تٴ

دـــــــــاْبــٝ٘ بععَـــــ١ اغيػتعــــــس                 ــٛاؾكؿٛا ؾٝ٘ ٚقؿ١ اؿــعّ ٚ اضَــ

 ٚايٓكضغطن٘ اؿح  أَط ْٛع٘ إْؿا٥ٞ ب أغًٛؾكس ؾب٘ اؿعّ بإْػإ ٜكـ ٚ غط طياشلا ايتؿدٝل  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  عّقؿٛا ؾٝ٘ ٚقؿ١ اؿ

 غطن٘ اؿح  أَطْٛع٘ أغًٛب  إْؿا٥ٞ  بكصا٥ـ تٴط٢َ ٚ ؾب٘ ايعع١َْبري ؾكس ؾب٘ اؿعّ سيهإ ي٘ دا اغتعاض٠ َه١ٝٓ :اضَٛا داْبٝ٘ بعع١َ اغيػتعس

 غطنٗا ايؿدط ٚايتكطٜط باقٞ ا٭غايٝب خدل١ٜ 

 تؿٝس ايعُّٛ ٚايؿٍُٛ . اغيعطؾ١ اـًل / ايػطب / ايؿطم

 ٜؿٝس اٺيتهاٌَ ٚايت٬ظّ بُٝٓٗا ايعطـ ٭خ٬مٚا ايعًِ . ايتعـيِٝ ٚتهطاضٖا ؼي ايٓل ٜٛس٢ بايؿدط ٚا٫عتعاظ بايٓؿؼ تؿٝس أْا يًتٌٜٗٛ ْهط٠ َٛقؿا

َا زلات أغًٛب ايؿاعط َٚسضغت٘ ؟ 1ؽ

 . ؾكاس١ ا٭يؿاؿي ٚبعسٖا عٔ ايػطاب١           . ٌٝاؿطم ع٢ً ايًؿفي ايعطبٞ ا٭ق     دعاي١ ايعباضات ٚإسهاّ ايكٝاغ١ . 

 ضٚع١ ايتكٜٛط ٚنجطت٘ يتٛنٝض اغيعاْٞ ٚتٛنٝسٖا  . ا٫يتعاّ بٛسس٠ ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ         ٚسس٠ اغيٛنٛع  

  ايؿاعط َٔ اغيسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ       ا٫غتعا١ْ باحملػٓات ايبسٜع١ٝ غرل اغيتهًؿ١ ٚ 

َا َكسض اغيٛغٝك٢ ؼي ايٓل ؟ 2ؽ

 -كازض اغيٛغٝك٢ ؼي ايٓل ٖٚٞ : تٓٛعت َ

   ) ٚتتُجٌ ؼي ايٛظٕ ٚايكاؾ١ٝ . اغيٛغٝك٢ اـاضد١ٝ ) ايـياٖط٠ :

 ) ٚتتُجٌ ؼي قسم ايعاطؿ١ ٚسػٔ اختٝاض ا٭يؿاؿي ٚتطابؽي ا٭ؾهاض ٚطياٍ ايتكٜٛط اغيٛغٝك٢ ايساخ١ًٝ ) اـؿ١ٝ :

شيو ػُع اغيسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ بري ايكسِٜ ٚاؿسٜح . ٚنض 3ؽ

ػُع اغيسضغ١ ايه٬غٝه١ٝ بري ايكسِٜ ٚاؿسٜح سٝح تػتُس ايؿهٌ َٔ ايكسِٜ ٚتطبؽي اغيهُٕٛ بايصات أٚ بأسساخ ايعكط .

َا ٬ََض ؾدك١ٝ ايؿاعط ؟ 4ؽ

 . ٚطين قازم ايٛط١ٝٓ    . ٘قب يٛطٓ٘ َعتع ب     ٚاغع ايجكاؾ١ عُٝل ايؿهط٠  ؾاعط َٖٛٛب

نٝـ أب٢ٓ  قٛاعس اجملس ٚسس٣             عا   ـــطٕٚ طيٝــًل  ٜٓـيـــٚ قـ اـ

س٣ـس  ايتشـــــــنؿ٢ْٛ ايه٬ّ  عٓ              ط ـٖطاّ  ؾ٢ غايـ ايسٖا٭ٚ بٓا٠ 

  -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –ا 

قاعس٠ ( –قعس٠   –) قاعس  « قٛاعس  »َؿطز        ( ا٫ثٓإ َعا – غًـ – غ٬ف)  «  غايـ» طيع    (  قسِٜ –ازّ ق –) غابل   «  غايـ »  َطازف

 بأغًٛبو . ايبٝترياؾطح  -ب

 . اٚبري غط طياشل اغتعاض٠ َه١ٝٓ – 1:  َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

 غط طياشلا .ْٛعٗا ٚٚبري  نٓا١ٜ -2

س٣ـطا٥س عكـــزاضت٘  ؾ ٚطم ـــ                          ـــــيؿطم اــ٢ َؿـ٤٬  ؾـــأْا تاز  ايع

ا٫  ٚ مل ٜهٔ  َٓ٘ عٓس٣ ؟ــطي                     أ٣ ؾ٤ٞ  ؾ٢ ايػطب  قس بٗط ايٓاؽ   
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  -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –ا 

ؾطا٥س ( –ؾطٜس   –) ؾطز  « ؾطا٥س  »َؿطز           عكا٥س ( –أعكاز  –) عكٛز  «  عكس» طيع      ا٫ثٓإ َعا (  –أزٖـ  –أعذب «   )  بٗط »  َطازف

بأغًٛبو . ايبٝترياؾطح  -ب

   ايب٬غٞطن٘ غأغًٛبا إْؿا٥ٝا  ٚبري ْٛع٘ ٚ -  2                                          اغتعاض٠ َه١ٝٓ ٚبري غط طياشلا . – 1   :َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

 أغًٛب تٛنٝس ٚبري أزات٘ . -5               ٚبري غط طياشلا . نٓا١ٜ -4            فاظ َطغٌ ٚبري ع٬قت٘ . -3  

س٣ـ٫ تط٣ ايؿطم ٜطؾع ايطأؽ بع                 ُات٢     ــ٘ َـــض اٱيسٸـــــــا إٕ قـــأْ

؟ س٣ـــــات٢  ٚفٝــَٔ ي٘  َجٌ أٚي                    س٣  ؾ٢ ا٭ٚيٝات  عطٜل   ــإٕ ف

  -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –ا 

سهاض٠ ( –عًِ  –ضؾع١ «   )  فس »  َطازف           ا٫ثٓإ َعا ( –أض٩ؽ  –) ض٩ٚؽ  «  ضأؽ» طيع             أٚزي ( –ٚا٥ٌ   –) أٍٚ  « أٚيٝات  »َؿطز

 بأغًٛبو . ايبٝترياؾطح  -ب

فاظ َطغٌ ٚبري ع٬قت٘ . -                               اغتعاض٠ َه١ٝٓ ٚبري غط طياشلا . – 1:  َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

 أغًٛب تٛنٝس ٚبري أزات٘ . -                                                               ايب٬غٞ .أغًٛبا إْؿا٥ٝا  ٚبري ْٛع٘ ٚغطن٘  -

دِ ايهجرل َٔ ضٚا٥ع ا٭زب ّ ٚعٌُ َٛؿيؿا ؾ٢ ١٦ٖٝ ايػهو اؿسٜس١ٜ أسب ايكطا٠٤ ي٘ َ٪يؿات نجرل٠ ٚتط1889ٚيس ؾ٢ أغٛإ ٚ قس  : ايعكاز ايهاتب ٖٛ

 ّ .1964تٛؾ٢ غ١ٓ ايعامل 

١ ٖٞ قه١ٝ اؿكٛم ٚايٛادبات .: ايٓل َٔ اغيكاٍ ا٫دتُاعٞ ايصٟ ٜتٓاٍٚ قه١ٝ ادتُاعٝ ْٛع ايٓل

ايٛادبات قبٌ اؿكٛم

ْػإإٕ ايبًس ايص٣ ٜعٌُ ؾٝ٘ نٌ ,٭١اؿكٝك١ ايٛانش شا نجطت اغيطايب١ باؿكٛم قٌ ايعٌُ بايٛادب. ٫ٚ قعٛب١ ؾ٢ تؿػرل ٖصٙإ

ا ضأٜٓا بًسا ٜهجط ؾٝ٘ اغيطايبٕٛ شإؾ.بٓككٗا ٚ ايؿعٛض أ١ بٗا زي اغيطايبإاؿكٛم,٫ٚ تسعٛ ؾٝ٘ اؿاد١  ٚادب٘ ٫ ٜهٝع ؾٝ٘ سل َٔ

َٓاغب١  ٕ تهطض ي٘ سه١ُ ٚاسس٠ ٜكط٩ٖا ؾ٢ نٌ َهإ ٜٚػُعٗا ؾ٢ نٌأتصنطٙ بٛادبات٘,ٚ ٕأايبًس  شيوتٓؿع ب٘  عكٛقِٗ ؾدرل َا

." ٢ٖٚ "عًٝو بايٛادب ٚزع اؿكٛم تػع٢ ايٝو بػرل عٓا٤ 
ٖٞ أغاؽ اؿكٛم ٚايٛادبات ١اغيكًش١ ايعاَ

نصيو  ٕشا ناإٌٖ ٚطٓ٘, ؾأ٫ٚ ٜعٝـ سيكًشت٘ زٕٚ َكًش١  ْػإ ٫ ٜعٌُ يٓؿػ٘ زٕٚ غرلٕٙ اٱأَط نً٘ سٚض عًٝ٘ ا٭ٚاحملٛض ايص٣ ٜ" 

أَا إشا ناْت َكًشت٘ ٚسسٖاشا قكط ؾ٢ أزا٤ ايٛادب اغيؿطٚض عًٝ٘,إٕ ي٘ سل ٜطايب ب٘ ٚي٘ سكٛم,ٚئ ٜهٛ ْػإ عًٝ٘ ٚادباتإؾٗٛ   

"ٜسعٝ٘ايصٟ ل اؿشا ؾات٘ إ ًٝؼ ي٘ سكٛم ٫ٚ يّٛ ع٢ً أسس ٖٞ اييت تعٓٝ٘ ٚتػتػطم دٗٛزٙ ؾ

َعٓاٖاايه١ًَُعٓاٖاايه١ًُ

 ضاس١× َؿك١  عٓا٤ ايٛادب× )ّ( اؿل  اؿكٛم

ا٭غاؽ )ز( احملاٚض احملٛض اؿكٛم× ا٫يتعاّ  ايٛادب

 )ز( أْاغٞ إْػإ إبٗاّ ×تٛنٝض  تؿػرل

َهط٠×  َٓؿعت٘ )ز( َكاحلَكًشت٫٘ تتطًب٫ تسعٛ
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أمت× أخٌ / تٗإٚ  قكط)ز( ب٬ز / بًسإبًس

اؾا٥ع×  ايٛادب اغيؿطٚض اـؿ١ٝ×  ايـياٖط٠ ايٛانش١

تُٗ٘تعٜٓٝ٘ـٴشؿفي × ٜهٝع

ا٫غتػٓا٤ × ايعٛظ / ا٫ستٝاز  اؿاد١

)ز(  سٛا٥ر

تػتشٛش ع٢ً تػتػطم

عصض× عتاب يّٛ 

مل ٜسضن٘ ؾات٘ قٍٛ غسٜس )ز( سهِ سه١ُ

ٜكسم× ٜععُ٘  ٜسعٝ٘اتطىعز

٭ٕ ايكٝاّ بايٛادب ع٢ً أنٌُ قٛض٠ ٜذلتب عًٝ٘ سكٍٛ نٌ ؾطز ع٢ً سكٛق٘ َٚٔ ٖٓا كٌ قٝاَِٗ بٛادبِٗ ٜ ِعٓسَا تعٜس َطايب١ ا٭ؾطاز عكٛقٗ

يكٝاّ بايٛدب ٚاؿكٛم غتأتٞ بعسٙ اؽتؿٞ اغيطايب١ باؿكٛم َٚجٌ ٖصٙ ايبًسإ ايصٟ ٜهـــجط ؾٝــٗا اغيطايب١ باؿكٛم ٫بس إٔ ٜهٕٛ ؾعاضٖا ٖٛ 

إٕ ا٭غاؽ ايصٟ تكّٛ عًٝ٘ ايع٬ق١ بري اؿكٛم ٚا٫دبات ٖٞ اغيكًش١ ايعا١َ ٚيٝػت اغيكًش١ ايؿدك١ٝ ؾهٌ أبٓا٤  بايهطٚض٠ زٕٚ غعٞ إيٝٗا .

 ايب عل ٜععُ٘ .اجملتُع شلِ َا شلِ َٔ اؿكٛم ٚعًِٝٗ َا عًِٝٗ َٔ ايٛادبات , أَا ايصٟ ٜعٝـ يٓؿػ٘ ؾكؽي ؾًٝؼ ي٘ إٔ ٜط

  .. ٌُاغتدسّ أزات٘ ) إشا ( يتؿٝس ؼكٝل َا بعسٖا ؾطؾي أغًٛب:  ؾإشا ضأٜٓا بًسا ٜهجط ؾٝ٘ اغيطايبٕٛإشا نجطت اغيطايب١ باؿكٛم قٌ ايع 

ٛادبِٗ َؿطز٠ يتسٍ ع٢ً ق١ً َٔ ٜكَٕٛٛ ب ايٛادب ن١ًُ ٚ دا٤تطيعا يتسٍ ع٢ً نجط٠ اغيطايبري عكٛقِٗ    اؿكٛم ن١ًُ دا٤ت     

  بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ ٜؿٝس ايتدكٝل  أغًٛب قكط سٝح ؾب٘ اؿل بؿ٤ٞ َازٟ ٜهٝع ٚغط طياشلا ايتذػِٝ  اغتعاض٠ َه١ٝٓ:    سل ؾٜٝ٘هٝع

  ٛل بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ ٜؿٝس ايتدكٝ أغًٛب قكط سٝح ؾب٘ اؿاد١ بإْػإ ٜسعٛ ٚغط طياشلا ايتؿدٝل اغتعاض٠ َه١ٝٓ اؿاد١ ؾ٫٘ٝ تسع

 ٘ٝاؾ١ُ تعًٌٝ غيا قبًٗا .   بـ ) إٔ ( َ٪نس أغًٛب:   ٭ٕ ايبًس ايصٟ ٜعٌُ ؾ ٚ

  بتكسِٜ ؾب٘ اؾ١ًُ ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس أغًٛب قكط:   سه١ُ ٘ـــــــــــيتهطض 

  ت٘ ) إشا ( يتؿٝس ؼكٝل َا بعسٖااغتدسّ أزا ؾطؾي أغًٛب ...إشا ناْت َكًشت٘ ٚسسٖا ٖٞ اييت  / ؾإشا نإ نصيو ؾٗٛ إْػإ عًٝ٘ ٚادبات

 تكسّ ؾٝ٘ دٛاب ايؿطؾي ع٢ً ؾعً٘ يٝؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس:  ؾطؾي أغًٛب ئ ٜهٕٛ ي٘ سل إشا قكط ؼي أزا٤ ايٛادب 

 سٝح ؾب٘ اؿكٛم بإْػإ ٜػع٢ ٚغط طياشلا ايتؿدٝل اغتعاض٠ َه١ٝٓ:  زع اؿكٛم تػع٢ إيٝو 

 غطنٗا ايٓكض ٚاٱضؾاز أَـــطْٛعٗا  إْؿا١ٝ٥ أغايٝب :   عًٝو بايٛادب / زع اؿكٛم تػع٢ إيٝو 

 أزات٘ ايتٛنٝس اغيعٟٓٛ )نً٘( تٛنٝس أغًٛب سٝح ؾب٘ ا٭َط بإْػإ ٜسٚض ٚغط طياشلا ايتؿدٝل اغتعاض٠ َه١ٝٓ نً٘: احملٛض ايصٟ ٜسٚض عًٝ٘ ا٭َط

 ٘ٝطياشلا ايتؿدٝل سٝح ؾب٘ اؿل بإْػإ ٜؿٛت  ٚغط اغتعاض٠ َه١ٝٓ :  ؾات٘ اؿل ايصٟ ٜسع

  ٕٚغط طياشلا ايتؿدٝل  ْصنطٙسٝح ؾب٘ ايبًس بإْػإ  اغتعاض٠ َه١ٝٓ . تصنطٙخرل َا تٓؿع ب٘ شيو أ 

  ايٓاؽ  ع٬قت٘ احملًٝ٘ ٚغط طياي٘ ايسق١ ٚاٱجياظ َع سػٔ اختٝاض ايع٬ق١ ايبًس فاظ َطغٌ عٔ .. ايبـًسخرل َا تٓؿع ب٘ شيو

ثاْٝا: احملػٓات ايبسٜع١ٝ

ايبسٜع ؾٝ٘عبرلايت

( ايٛادبات  –اؿكٛم (                )  قًت  –نجطت )    

َكاحل أًٖ٘  –َكًشت٘ غرل (              )   –) ْؿػ٘    
ٜٛنض اغيع٢ٓ ٜٚ٪نسٙ طبام



18

( قٌ ايعٌُ بايٛادب, نجطت اغيطايب١ باؿكٛم ) 

 ) عًٝ٘ ٚادبات , ٚي٘ سكٛم (
تٛنض اغيع٢ٓ ٚت٪نسٙ َكاب١ً

 ( قٌ ايعٌُ بايٛادب, جطت اغيطايب١ باؿكٛم ن) 

) ٜكط٩ٖا ؼي  ( اؿكٛم ٫ ٜهٝع ؾٝ٘ سل َٔ, ْػإ ٚادب٘ إايبًس ايص٣ ٜعٌُ ؾٝ٘ نٌ ) 

 ) عًٝ٘ ٚادبات , ٚي٘ سكٛم ( نٌ َهإ , ٜٚػُعٗا ؼي نٌ َٓاغب١  (

( ٌٖ ٚطٓ٘أ٫ٚ ٜعٝـ سيكًشت٘ زٕٚ َكًش١ ,  ْػإ ٫ ٜعٌُ يٓؿػ٘ زٕٚ غرلٙاٱ)  

ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ظزٚازا

 ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ

ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ دٓاؽ ْاقل ٜسعٝ٘ –تعٓٝ٘ 

َا ايؿٔ ا٭زبٞ ايصٟ ٜٓتُٞ إيٝٗا ايٓل ؟ 1ؽ

  ؿكٛم ٚايٛادبات ٜتٓاٍٚ قه١ٝ ادتُاع١ٝ ٖٚٞ قه١ٝ اَكاٍ ادتُاعٞ ٜٓتُٞ ايٓل إزي ؾٔ اغيكاٍ ْٚٛع ٖصا ايٓل .

 َا اغيككٛز باغيكاٍ ا٫دتُاعٞ ؟ 2ؽ

 .  اغيكاٍ ا٫دتُاعٞ ٖٛ ايصٟ ٜعاجل َٛنٛع أٚ قه١ٝ ادتُاع١ٝ قسز٠ ٜتٓاٍٚ أَطاض اجملتُع اـًك١ٝ ٚايػًٛن١ٝ

 ؟  َا زلات أغًٛب اغيكاٍ ا٫دتُاعٞ 3ؽ

 . ايسق١ ٚايتؿكٌٝ ؼي عطض اغيٛنٛع                             ؼًٌٝ ايؿهط٠ ٚبػطٗا       . ٚنٛح اغيعاْٞ ٚتطابطٗا ٚايتعًٌٝ شلا       

  . اٱقٓاع ٚشيو عٔ ططٜل ا٭زي١ اغيٓطك١ٝ              . ُِٝاغيٌٝ إزي ايتع                     . غٗٛي١ ا٭يؿاؿي ٚقطبٗا َٔ يػ١ اؿٝا٠ ايٛاقع١ٝ

 ٍ ؟َا ايػُات ا٭غًٛب١ٝ يًُكا 4ؽ

ٚنٛح ا٭غًٛب -3  ق٠ٛ ا٭غًٛب  -2  طياٍ ا٭غًٛب -1

َا أِٖ زلات أغًٛب ايعكاز ؟ 5ؽ

 . غٗٛي١ ا٭يؿاؿي ٚزقتٗا ٚغ١َ٬ ايعباضات                      . ؼًٌٝ ايؿهط٠ ٚبػطٗا      ُِٝاغيٌٝ يًتع

  . ق١ً ايكٛض اـٝاي١ٝ ٭ٕ ا٭غًٛب عًُٞ َتأزب           . ايتؿهرل اغيٓطكٞ بذلابؽي اؾهاضٖا ٚتػًػًٗا      عُل ايؿهط  

 مب تعًٌ : ق١ً ايكٛض ايبٝا١ْٝ ؼي ايٓل  5ؽ

٭ٕ ايٓل ٜعتُس ع٢ً اٱقٓاع ايعكًٞ ٚيٝؼ ايتأثرل ايٛدساْٞ ؾ٬ ساد١ يهجط٠ ايكٛض ايبٝا١ْٝ ؾا٭غًٛب ؼي ايٓل عًُٞ َتأزب .        

مب تعًٌ : اغتدساّ ايهاتب يبعض ايكٛض ايبٝا١ْٝ ؟ 6ؽ

اغتدسّ ايهاتب بعض ايكٛض ايبٝا١ْٝ يًتدؿٝـ َٔ دؿاف ا٭غًٛب ايعًُٞ .

١ٝ ايهاتب ؟َا ٬ََض ؾدك 7ؽ

َجكـ َٓطكٞ ايتؿهرل .ايهاتب ادتُاعٞ   

. ٚنض  .بأْٛاعٗا اغيدتًؿ١ ؼي ايٓل اغيٛغٝكا  ٜؿٝع 8ؽ

 -بٓٛعٝٗا ؼي ايٓل ٚتتُجٌ ؼي : تـيٗط اغيٛغٝكا   

 ٚتتُجٌ ؼي ايػذع ٚاؾٓاؽ ٚا٫ظزٚاز:  اغيٛغٝكا اـاضد١ٝ -1
َٚكسضٖا سػٔ اختٝاض ا٭يؿاؿي َٚٓاغبتٗا غيٛانعٗا ٚيًؿهط٠ اييت تعدل عٓٗا .:  ايساخ١ًٝاغيٛغٝكا  -2
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ٚادب٘ ٫  إشا نجطت اغيطايب١  باؿكٛم  قٌ ايعٌُ  بايٛادب ٚ ٫ قعٛب١  ؾ٢ تؿػرل  ٖصٙ اؿكٝك١  ايٛانش١  ٭ٕ ايبًس  ايص٣ ٜعٌُ  ؾٝ٘ نٌ إْػإ 

إزي  اغيطايب١  بٗا أٚ ايؿعٛض  بٓككٗا  ٜهٝع  ؾٝ٘ سل َٔ اؿكٛم  ٫ٚ تسعٛ  ؾٝ٘  اؿاد١

  -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –ا 

 ؽطٝؽي (  -تٛنٝض  –) تعبرل   « تؿػرل  »َع٢ٓ                   ن٬ُٖا قشٝض (   -ايػاَه١   -) ايكعب١   «ايٛانش١ »َهاز

بأغًٛبو . ايؿكط٠اؾطح  -ب

 أغًٛب تٛنٝس ٚبري أزات٘ . -3          . ٚأثطٙقػٓا بسٜعٝا ٚبري ْٛع  -2                .  أدعا٤ٙأغًٛب ؾطؾي ٚبري  – 1:  َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

؟ يعكاز ا أغًٛبزلات َا أِٖ  -ز

سه١ُ  ٚاسس٠  ٜكط٩ٖا  ؾ٢ نٌ " ؾإشا ضأٜٓا  ب٬زا ٜهجط ؾٝ٘  اغيطايبٕٛ  عكٛقِٗ  ؾدرل  َا تٓؿع  ب٘ شيو  ايبًس  إٔ تصنطٙ  بٛادبات٘  ٚ إٔ  تهطض ي٘

َهإ  ٚ ٜػُعٗا  ؾ٢  نٌ َٓاغب١   ٚ ٢ٖ  عًٝو  بايٛادب  ٚزع اؿكٛم  تػع٢ إيٝو بػرل عٓا٤ " 

  -:  اخذل اٱداب١ ايكشٝش١ ػيا بري ايكٛغري –ا 

 (غازض   -اتطى  –) اَـ  « زع   »َع٢ٓ                       (غعاز٠  –اس١ ض –) اغتكطاض   «  عٓا٤ »َهاز

بأغًٛبو . ايؿكط٠اؾطح  -ب

 .يْٛا بٝاْٝا ٚ بري غط طياي٘ – 1:  َٔ ايؿكط٠ اغتدطز -ز 

قػٓا بسٜعٝا ٚبري ْٛع ٚأثطٙ . -2

  أغًٛب إْؿا٥ٞ ٚبري ْٛع٘ ٚغطن٘ ايب٬غٞ . -3

سيكًشت٘ زٕٚ َكاحل  أٌٖ ٚطٓ٘  ؾإشا نإ نصيو  ؾٗٛ  إْػإ " ٚ احملٛض  ايص٣ ٜسٚض  عًٝ٘ ا٭َط نً٘  إٔ اٱْػإ ٫ ٜعٌُ  يٓؿػ٘  زٕٚ غرلٙ  ٫ٚ ٜعٝـ 

عًٝ٘ ٚادبات  ٚ ي٘ سكٛم    

      « احملٛض » َٚطازف « َكًشت٘  »َٚهاز  « إْػإ  »طيع أ(  ٖات 

 ؟قه١ٝ اؿكٛم ٚايٛادبات  ايصٟ تسٚض عًٝ٘ٛض احملب(  َا 

أغًٛب ؾطؾي ( –قػٓا بسٜعٝا  -قٛض٠ بٝا١ْٝ  َٔ ايؿكط٠ ) دـ( اغتدطز  
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تٛزي عس٠ َٓاقب باٱشاع١ اغيكط١ٜ نُا ؾػٌ َٓكب  َٔ ؾعطا٤ اؾٌٝ ايجاْٞ َٔ اغيسضغ١ ايٛاقع١ٝ,  1936َٔ َٛايٝس   : ؾاضٚم ؾٛؾ١  ايؿاعط ٖٛ

 أَري عاّ فُع ايًػ١ ايعطب١ٝ .           

ٚتهشٝاتِٗ . 2011ٜٓاٜط  25ٜتشسخ ؾٝ٘ ايهاتب عٔ ؾٗسا٤ ثٛض٠  : ٓلَٓاغب١ اي

باغِ ا٭سطاض ايؿطؾا٤

َٔ أبٓا٤ ٖصا ايٛطٔ ايػازي أْبتِٗٔ ـٌ َـبـأْ

 باغِ طيٛع قست غٍٛ اغيٛت

ٚزاغت طاغٛت ايـيًُا٤

١ ؾاَتستٜطاباغِ ؾباب ضؾعٛا اي

 ٌ ا٭عٓامن  طايت

 ٚنذت نٌ ا٭قٛات

شلصا ايٛطٔ زلا٤ؾ١ قس قاض زٖاتؿ١ ٖا



ضٚح عاض١َ ٜٚكري سط َٓطًل

ٚظساّ ٚؾداض ٚإبا٤

أغٛاض ضاست تتٗسّ

ٚبٓا٤ ٜػكؽي ؾٛم بٓا٤

بازلهِ ٜا أْبٌ َٔ أْبتِٗ

ٖصا ايٛطٔ ايػايٞ َٔ أبٓا٤



باغِ ا٭ضض

 ٚباغِ ايعطض

ٚباغِ اغيػو ايكاعس

َٔ أْك٢ َٗر ٚزَا٤

ؼي ؿـي١ قسم ٚٚؾا٤

يكٛت٫ .. ئ خيؿت ٖصا ا

ٚئ تذلادع ٖصٟ ايكٝش١

ئ تت٬ؾ٢ ٖصٟ ا٭قسا٤

ئ ْطدع ثا١ْٝ أبسا يهٗٛف ايـي١ًُ ٚايبػها٤

 باغِ ايؿٗسا٤ , باغِ ايؿٗسا٤
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َعٓاٖاايه١ًَُعٓاٖاايه١ًُ

َكٝس× سط َٓطًلعبٝس× )ّ( سط ا٭سطاض

ٚنعا٤× ايعـيُا٤ )ّ( ؾطٜـ  ايؿطؾا٤
ؾطاؽ× نجط٠ ظساّ

تٛانع×  إعذابؾداض

خهٛع ×  ندلٜا٤ / ضؾض يًـيًِإبا٤أخؼ× أنطّ ٚأؾِٗ أْبٌ

غست× ت بسأضاستضزتقست

)ز( أبٓب١بٓا٤ز : غ٬ٕٝ   سٝٛإ خطاؼيغٍٛ

ايؿطف )ز( أعطاضايعطضٚطأتزاغت

َٔ ايعطٛضاغيػودباض )ز( طٛاغٝتطاغٛت

أقؿ٢ / أطٗطأْك٢ايعًِ / ايًٛا٤ )ز( ضاٜاتايطا١ٜ

أضٚاح )ّ( َٗذ١َٗرامػطت× طايت اَتست

غسض× ٚؾا٤بًػتطايت

ٜطتؿع× ٜٓدؿض / ٜٗسأ خيؿتايطقاب )ّ( عٓلا٭عٓام

ايكٛت ايعايٞايكٝش١ٖسأت× اضتؿعت نذت

تـيٗط× ؽتؿٞ تت٬ؾ٢زاع١ٝ / َٓاز١ٜٖاتؿ١

ضدع ايكٛت )ّ( قس٣ا٭قسا٤ٜككس ضؾع١زلا٤

َػاضات )ّ( نٗـنٗٛفٖاز١٥× ضّ ؾسٜس٠ )ز( عٛاعاض١َ 

احملب١× ايهطا١ٖٝ ايبػها٤ؾو× تٛنٌ ٜكري

ٜكػِ ايؿاعط باغِ ايؿباب ايٓب٤٬ ؾٗسا٤ ايٛطٔ اعذلاؾا بؿهًِٗ ٚ َهاْتِٗ ٚ ٜ٪نس أِْٗ أعـيِ أبٓا٤ ٖصا ايٛطٔ ايعـيِٝ ؾِٗ ايصٜٔ  

ايٛطٔ عاي١ٝ خؿاق١ يتعًٛ ؾٛم ا٭عٓام ٚ اضتؿعت أقٛات اؾُٝع َ٪نس٠ اغيٛت ببػاي١ يٝكهٛا ع٢ً ايـيًِ ٚ ايؿػاز .ٚ ضؾعٛا ضا١ٜ  اٚادٗٛ

ؾاظزسِ اغيٝسإ بايؿباب حيًُٕٛ نٌ ايعع٠ ٚ ايهطا١َ ناْٛا ع٢ً ٜكري ٚعع٠ ٚ نطا١َ, ثِ ٜ٪نس إٔ ٖ٪٤٫ ايؿابابايٛطٔ ؿطٜت٘  اغتعاز٠

يًكػِ باغِ ٖ٪٤٫ ايؿباب ايؿطؾا٤ ا٭سطاض .  أغٛاض ايـيًِ ٚ ايطػٝإ ٚ تػاقؽي ايؿاغسٕٚ ٚ ايـياغيٕٛ  . ثِ ٜعٛز .ؾتػاقطت

ٚ باغِ ايؿطف ايصٟ عاز بعس غٓٛات ايهٝاع . باغِ ايسَا٤ ايطاٖط٠ ايطاٖط٠ اييت ضٚتٗا زَا٤ ايؿٗسا٤  اعط باغِ ا٭ضضثِ ٜكػِ ايؿ

اغيٓبعج١ نطا٥ش١ اغيػو ايطاٖط  ؼي ؿـي١ قسم ٚ إخ٬م شلصا ايٛطٔ ايعـيِٝ . 

س يًؿباب باغتُطاض ايهؿاح ٚ بعسّ ايعٛز٠ يعكٛض ايـيًِ ٚ ا٫غتبساز ثِ خيتتِ قكٝست٘ بايتعٗ

 باغِ ا٭سطاض ايؿطؾا٤

  يًتعـيِٝ ْهط٠يًهجط٠ ٚ  طيعٚ دا٤ت    ( ايؿعٌ ) أقػِ إجياظ عصف يًتٛنٝس قػِ: أغًٛب ايؿطؾا٤  باغِ ا٭سطاض
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َٔ أبٓا٤ ٖصا ايٛطٔ ايػازي أْبتِٗٔ ـٌ َـبـأْ

 ِٗسٝح ؾب٘ أبٓا٤ َكط بايٓبات ايطٝب ٚغط طياشلا ايتٛنٝض اغتعاض٠ َه١ٝٓ أْبٌ َٔ أْبتت

   ٌايٓؿؼ ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ دٓاؽ ْاقلاْبتت(  –) اْب  

باغِ طيٛع قست غٍٛ اغيٛت

 (  ايؿعٌ ) أقػِ إجياظ عصف ٜؿٝس ايتٛنٝس قػِ بأغًٛ:  باغِ طيٛع  

  : قؿ١ ٖٞ ايؿذاع١ ٚ غط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ نٓا١ٜ عٔ ٚبايػٍٛ  سٝح ؾب٘ اغيٛت تؿبٝ٘ بًٝؼغٍٛ اغيٛت

ٚزاغت طاغٛت ايـيًُا٤

  عٔ ق٠ٛ ايؿباب  نٓا١ٜٚ   ايتٛنٝضسٝح ؾب٘ ايـيًُا٤ بايطاغٛت ٚغط طياي٘  تؿبٝ٘ بًٝؼ :  طاغٛت ايـيًُا٤زاغت

١ ؾاَتستٜباغِ ؾباب ضؾعٛا ايطا

 (  ايؿعٌ ) أقػِ إجياظ عصف ٜؿٝس ايتٛنٝس قػِ ب: أغًٛ باغِ ايؿباب

 تٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًَٝ٘ٔ أدٌ ايٛطٔ ٚغط طياشلا اٱ تهش١ٝ ايؿباب نٓا١ٜ عٔ:  ؾباب ضؾعٛا ايطا١ٜ

 ٌ ا٭عٓامن طايت

 غط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘  ايعع٠ ٚايهطا١َ قؿ١ عٔنٓا١ٜ :  ... طايت ٚ . 

ٚنذت نٌ ا٭قٛات

 فاظ َطغٌ عٔ ا٭ؾدام ع٬قت٘ اؾع١ٝ٥  ا٭قٛات/   ايجٛض٠ ٚايػهب نٓا١ٜ عٔ ٚ  ؾب٘ ا٭قٛات بأؾدام: اغتعاض٠ َه١ٝٓ  قٛات نذت نٌ ا٭

اض شلصا ايٛطٔ زلا٤ؾ١ قس قزٖاتؿ١ ٖا

   ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ دٓاؽ ْاقل ؾكس ؾب٘ ا٭قٛات بأؾدام ٜٗتؿٕٛاغتعاض٠ َه١ٝٓ  ٖازؾ١ (  –)ٖاتؿ١  

  بكس َ٪نس أغًٛب سٝح قٛض ايٛطٔ ببٝتا ي٘ غكـ ٚغط طياشلا ايتٛنٝضاغتعاض٠ َه١ٝٓ  قاض شلصا ايٛطٔ زلا٤قس .  

بتكسِٜ اؾاض ٚاجملطٚض ع٢ً اغِ قاض  ٜؿٝس ايتدكٝل ٚايتٛنٝس قكط أغًٛب   

ضٚح عاض١َ ٜٚكري سط َٓطًل

 دلاغيبتسأ تكسٜطٙ )٢ٖ( ٜؿٝس ا٫ٖتُاّ باـ إجياظ عصف . سٝح ؾب٘ ايجٛض٠ بايطٚح ايعاض١َ ٚغط طياي٘ ايتٛنٝض بًٝؼتؿبٝ٘ :  ضٚح عاض١َ

 اٱط٬م ٚا٫غتك٬ٍ ايٛقـ أؾاز . سٝح ؾب٘ ايٝكري بإْػإ سط ٚغط طياشلا ايتؿدٝل اغتعاض٠ َه١ٝٓ ٜكري سط

  : بايذلازف يًتأنٝس  إطٓاب:  سط َٓطًل/  ايجك١ ؼي ؼكٝل أٖساف ايجٛض٠ ايعطـ ٜؿٝسضٚح عاض١َ ٜٚكري

ٚظساّ ٚؾداض ٚإبا٤

 تٛس٢ بهجط٠ ايجٛاض ْهط٠ يًتعـيِٝ . ا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼٜعطٞ دطغ تكػِٝ سػٔ ٚظساّ ٚؾداض ٚإبا٤ ٖٞٚ 

 ٖٚٞ تٛسٞ بطؾض ايـيًِ ٚا٫غتبساز  ْهط٠ يًتعـيِٝ إبا٤  

........... ٚبٓا٤ ٜػكؽي ؾٛم بٓا٤ أغٛاض ضاست تتٗسّ

 از ٚايـيًِ بأغٛاض تتٗسّ ٚغط طياشلا ايتذػِٝسٝح ؾب٘ ا٫غتبس اغتعاض٠ تكطحي١ٝ:  أغٛاض

 ٜؿٝس ايتذسز ٚا٫غتُطاض : ؾعٌ َهاضع تتٗسّ ٜػكؽي 

  اغتعاض٠ تكطحي١ٝ ؾكس ؾب٘ ايؿػاز ببٓا٤ ٜػكؽي ٚسصف اغيؿب٘ ٚ قطر باغيؿب٘ ب٘ بٓـــــــــــــــــــا٤ :

 ......... ٖصا ايٛطٔ ايػايٞ َٔ أبٓا٤  بازلهِ ٜا أْبٌ َٔ أْبتِٗ

 ِٗات ُٜٓٛ ٚ غط طياشلا ايتٛنٝض . سٝح ؾب٘ ايؿباب بٓب ٚ اغتعاض٠ َه١ٝٓ غطن٘ ايتعـيِٝ ْسا٤إْؿا٥ٞ  أغًٛب ٜا أْبٌ َٔ أْبت
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 باغِ ا٭ضض....... ٚباغِ ايعطض

  : ٜؿٝس ايتٛنٝس ٚ ؾٝٗا إجياظ عصف ايؿعٌ ٚ تكسٜطٙ أقػِ  أغًٛب قػِباغِ ا٭ضض ٚ باغِ ايعطض 

   ٜعطٞ دطغا َٛغٝكٝا تططب ي٘ ا٭شٕ ٚتطتاح ي٘ ايٓؿؼ  دٓاؽ ْاقل:   ايعطض ( –) ا٫ضض 

 َٔ أْك٢ َٗر ٚزَا٤ .......ؼي ؿـي١ قسم ٚٚؾا٤ ٚباغِ اغيػو ايكاعس

 إجياظ عصف ايؿعٌ ٚ ؾٝٗا  ٜؿٝس ايتٛنٝسأغًٛب قػِ  . سٝح قٛض زَا٤ ايؿٗسا٤ باغيػو ٚغط طياي٘ ايتٛنٝض اغتعاض٠ تكطحي١ٝ :  باغِ  اغيػو 

 زّ ايؿٗسا٤ نٓا١ٜ عٔ /   اغيػو ايكاعس َٔ  ...    ٚ تكسٜطٙ أقػِ                              

 َٗعٔ ا٭ؾدام ع٬قت٘ ) اؿاي١ٝ (  ٚ غط طياي٘ اٱجياظ  ٚ ايسق١ ؼي اختٝاض ايع٬ق١ .  فاظ َطغٌ:   رــــــــــــ 

 ٫ .. ئ خيؿت ٖصا ايكٛت

 ٚئ تذلادع ٖصٟ ايكٝش١

 صٟ ا٭قسا٤ئ تت٬ؾ٢ ٖ

 ئ ْطدع ثا١ْٝ أبسا يهٗٛف ايـي١ًُ ٚايبػها٤

 باغِ ايؿٗسا٤ , باغِ ايؿٗسا٤

  : ؾكس ؾب٘ ايكش١ٝ بإْػإ ٫ ٜذلادع ٚ غط طياشلا ايتؿدٝل اغتعاض٠ َه١ٝٓتذلادع ٖصٟ ايكٝش١  

  : ِؾكس ؾب٘ ا٭قسا٤ بـ٤ َازٟ ٜت٬ؾ٢ ٚ غط طياشلا ايتذػٝ اغتعاض٠ َه١ٝٓتت٬ؾ٢ ٖصٟ ا٭قسا٤  

  :  سٝح ؾب٘ ا٫غتبساز بايهٗٛف اغيـي١ًُ ٚغط طياشلا ايتذػِٝ .. اغتعاض٠ تكطحي١ٝنٗٛف  

 سٝح ؾب٘ ايـي١ًُ بهٗٛف  ٚغط طياشلا ايتذػِٝ تؿبٝ٘ بًٝؼ:  نٗٛف ايـي١ًُ  

  ايععضي١ يٓؿٞ اغيػتكبٌ ٜسٍ ع٢ً اٱضاز٠ٚ اغتعُاٍ ئ  ٜؿٝس ايتٛنٝس تهطاض ايٓؿ٢ ئ تت٬ؾ٢ –ئ تذلادع  –ئ خيؿت ٚ  

  ايؿعٌ ) أقػِ ( إجياظ عصف: أغايٝب قػِ يًتٛنٝس ٚ ؾٝٗا   باغِ ايؿباب –باغِ طيٛع  –باغِ ا٫سطاض  

 ايٓل يت٪نس ع٢ً عًٛ َها١ْ ايجٛاض تهطضت ؼي باغِ ايؿٗسا٤ 

 

 َا أِٖ زلات أغًٛب ايؿاعط ؟ 1ؽ

   اغتعُاٍ ايًػ١ اغيٛس١ٝ اغيٛدع٠                                          اغتعُاٍ ايطَع                                                                     . ايتأثط باؿسٜح ايؿطٜـ 

   . ا٫عتُاز ع٢ً ايكٛض٠ ايه١ًٝ                                         . اغتدساّ ايتكٜٛط ا٫غتعاضٟ ٚايهٓا١ٜ                    جط٠ اغتدساّ ايٓؿٞ .ن 
   . ٟا٫عتُاز ع٢ً ايتؿع١ًٝ ٚايػطط ايؿعط                  . اغتدساّ ايبسٜع غرل اغيتهًـ َجٌ اؾٓاؽ ايٓاقل 

  ؟ َا أِٖ ٬ََض ؾدك١ٝ ايؿاعط 2ؽ

    . ي٘ َصام خام ؼي أيؿاؿي٘ ٚتطانٝب٘ ايًػ١ٜٛ          . يسٜ٘ إسػاؽ ؾططٟ ظُاٍ اٱٜكاع                         . ٚاغع ايجكاؾ١ 
     . ٟٜٛانب ايتطٛض ايؿعط                                                    . قب يٛطٓ٘ .شٚ ؾدك١ٝ أزب١ٝ َتؿطز٠ 

 

 بإغِ ا٭سطاض  ايؿطؾا٤

 أْبٌ  َٔ أْبتِٗ  ٖصا ايٛطٔ ايػازي َٔ أبٓا٤

 بإغِ ظيٛع قست  غٍٛ اغيٛت

 ا٤ٚزاغت طاغٛت  ايـيًُ
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 َتستاٛا ايطا١ٜ  ؾبإغِ ؾباب  ضؾع

 طايت  نٌ ا٭عٓام

 ٚنذت نٌ ا٭قٛات

 ٖاتؿ١  ٖازؾ١  قس قاض  شلصا ايٛطٔ  زلا٤

  -: ػيا بري ايكٛغري اٱداب١ ايكشٝش١ ؽرل    -أ

        أع٢ً   ( -أؾطف -) أندل   «أْبٌ » َع٢ٓ                            (  طػا٠ -اغٝات ط  -) طٛاغٝت   «طاغٛت  »طيع 

  ا٭غطط ايؿعط١ٜ ايػابك١ بأغًٛبو .اؾطح   -ب

 أغًٛب تٛنٝس ٚبري أزات٘ ( –َكسضا َٔ َكازض اغيٛغٝك٢  –كتًؿتري قٛضتري خٝايتري ) اغتدطز َٔ ا٭غطط  ايػابك١   -دـ

 ضٚح  عاض١َ  ٚ ٜكري  سط َٓطًل

 ٚ ظساّ ٚ ؾداض  ٚ إبا٤

 أغٛاض  ضاست تٗسّ

 ٚبٓا٤ ٜػكؽي ؾٛم بٓا٤

 زلهِ  ٜا أْبٌ َٔ أْبتِٗاب

 بٓا٤أٖصا ايٛطٔ ايػازي َٔ 

  .  «عاض١َ » ٚطيع  «إبا٤ » َٚهاز  «عاض١َ » َع٢ٓ  ٖات َٔ ايؿكط٠ : -أ 

  ايجٛض٠ . ٚنض شيو . غيٝسإ  تكٛض  ا٭غطط ايطٚح ايجا٥ط٠ - ب

  تطازف ٚبري قُٝت٘ ايؿ١ٝٓ ( –ٚبري ْٛع٘ ٚغط طياي٘  ْٛا بٝاْٝاي ٚبري ْٛع٘ ٚغطن٘ ايب٬غٞ أغًٛبا إْؿا٥ٝا ايػابك١  ) اغتدطز  َٔ ا٭غطط  - دـ

 غِ اغيػو  ايكاعساٚ ب

 َٔ أْك٢  َٗر ٚ زَا٤

 ؾ٢ ؿـي١  قسم ٚٚؾا٤

 ٫ ئ خيؿت ٖصا ايكٛت

 ٚ ئ تذلادع  ٖص٣ ايكٝش١

 ئ تت٬ؾٞ  ٖص٣ ا٭قسا٤

 ئ ْطدع  ثا١ْٝ أبسا يهٗٛف  ايـي١ًُ  ٚ ايبػها٤

 سا٤بإغِ ايؿٗسا٤  بإغِ ايؿٗ

  « . ٚؾا٤ »َٚهاز «  ايهٗٛف »َٚؿطز  « اغيػو »ٚاغيككٛز بـ   « تت٬ؾ٢ »ٖات َطازف  -أ

  ايجٛض٠ َػتُط٠ . نٝـ أنس ايؿاعط ٖصٙ اؿكٝك١ ؟ -ب

  ؼي ا٭غطط ايػابك١ . بري ؾا٥ست٘ . يٓؿ٢اض دـ( تهط
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و حفظ الكسآى الكسيم يف طفولتٌ ختسج يف كلية اآلداب و حصل على الليطانظ يف  1902مو الكتاب املصسيني املعاصسيو و مو مواليد  صيوالدكتوز ضليماى ُح

م ، ومو أيم مؤلفاتٌ أزض العسوبة / حطازة 1921ادتػسافيا و العلوم الطياضية و االجتماع و الدزاضات الفلطفية ثم حصل على الدكتوزاة مو بسيطانيا ضهة 

  م .1999صل إىل مهصب وشيس الجكافة يف الطتيهات مو الكسى املاضي و تويف ضهة مصس /  مطتكبل الجكافة يف مصس العسبية ، و و

إٔ ْكٍٛ إِْٗ أ١َ قاؾـي١ ع٢ً ايكسِٜ ؾكؽي ؾُجٌ ٖصا ؼي ٜػط إْٓا إشا ؼسثٓا عٔ اغيكطٜري ٚ طابعِٗ ايكَٛٞ ٚ اؿهاضٟ ايعاّ ٫ ْػتطٝع 

ا٭َٛض ٚ ٖٛ إزي داْب شيو سهِ ٫ ٜؿٌُ إ٫ داْبا َٔ اؿكٝك١ ؾإشا نإ اغيكطٜٕٛغرل َٔ ٫ ٜتعُكٕٛ ؼي  ًك٘ ع٢ً ع٬تٕ٘ ٜط٫ جيٛظ أاؿهِ 

ايكسِٜ ؾإِْٗ مل ٜكؿٛا داَسٜٔ َٔ ْععات اػسٜس ٚ إصيا سؿٌ تاضخيِٗ ايطٌٜٛ بهجرل َٔ عٓاقط ايتطٛض ٚ  قس ساؾـيٛا ع٢ً بعض تطاثِٗ 

طٚس١ٝ طيٝعا ٚ سهاضتِٗ اغيس١ْٝ ٚ ايجكاؾ١ٝ غٛا٤ بػٛا٤ ٚ ئ ٜهٕٛ َٔايتكسّ ٚ ا٫بتهاض ٚ ا٫غتعاض٠ ٚ سلٌ شيو سٝاتِٗ اغياز١ٜ ٚ اي

ْكٍٛ إْٗا قاؾـي١ إزي سس ٜكطع بٝٓٗا ٚ بري إٔ تػاٜط غ١ٓ ايتطٛض  ٫ٗا باؾُٛز َٚا بٗا َٔ طيٛز ٚاٱْكاف عل ٖصٙ ا٭١َ ايعطٜك١ إٔ ْطَٝ

ؼطم ع٢ً ايتكسّ ٚ ا٫دتٗاز ٚ ايتذسٜس . ٚ تٛانب َػرل٠ ايتشهط ٚ 

ايـيًِ , اؾٛض × ايعسٍ   اٱْكاف ّ : ع١ً   ؿياٖطٙ ع٬ت٘  , أطباع زلتِٗ ز : طٛابع  طباعِٗ 

اؿسٜج١× ايكسضي١ , ا٭ق١ًٝ ايعطٜك١ ٜسقكٕٛ ٜتعُكٕٛايؿطزٟ ×  ايٛطين  ايكَٛٞ 

 ْتُٗٗا   ْطَٝٗا  َرلاثِٗ    ) ٚ ض خ ( تطاثِٗ  ايبسٟٚ × اغيسْٞ  اؿهاضٟ 

اغيطاز ٜؿكٌ  ٜكطع  زعٛات  ّ : ْعع١   ْععات  قعٛب١ , عػط × ٗٛي١ غ  ٜػط 

ططٜك١ ز : غٓٔغ١ٓ خ٬ , ؾطؽ × اَتٮ  سؿٌٜكضجيٛظ 

تتدًـ × تػاٜط   تٛانب  ايتدًـ × ايتطٛض  ايتكسّ  ؾطز× قّٛ , طياع١ ز  أَِ  أَــ١ 

, قانا٠  تكًٝس× اخذلاع   ابتهاض فسز٠ × َتُػه١ بايكسِٜ  قاؾـي١

إعاض٠ , َٓض × ا٭خص ا٫غتعاض٠ , ٜكٛي٘ ٜكسضٙ  ٜطًك٘ 

سري ْتأٌَ ؼي ٬ََض ايؿدك١ٝ اغيكط١ٜ ٚزلاتٗا اؿهاض١ٜ ؾ٬ ضيهٔ إٔ ْكٍٛ إِْٗ ؾعب حياؾفي ع٢ً ايكسِٜ ؾكؽي ؾُٔ ٜكٍٛ شيو ٖٛ ؾدل ٜهتؿٞ 

 ٚاسس٠ ؾكؽي َٔ اؿكٝك١ . بايـيٛاٖط ٫ٚ ٜتعُل ؼي ا٭َٛض , ٖٚٛ سهِ ؿيامل ٭ْ٘ ٜؿٌُ ْاس١ٝ 

َٔ ٚ اغيكطٜٕٛ ساؾـيٛا ع٢ً تكايٝسِٖ ايكسضي١ ٚ يهِٓٗ مل ٜهْٛٛا َتشذطٜٔ أَاّ زعٛات ايتطٛض ٚ ايتكسّ , ٚ ايتاضٜذ اؿسٜح ٜؿتٌُ ع٢ً نجرل

ِٗ ا٭١َ اغيكط١ٜ ايعطٜك١ بايتدًـ ٚ قا٫ٚت ايتكسّ ٚ ايتطٛض , ؼي اؿٝا٠ ايطٚس١ٝ ٚ اغياز١ٜ ٚ اؿهاض٠ اغيس١ْٝ ٚ ايجكاؾ١ٝ إشا ؾُٔ ايـيًِ إٔ ْت

اؾُٛز ٖٚٞ يٝػت نصيو , 

 أغًٛب َ٪نس بإٕ ٚ إشا ايؿطط١ٝ .:  إْٓا إشا ؼسثٓا                                               ٟايعطـ يًتٜٓٛع . ايكَٛٞ ٚ اؿهاض : 

 ٍٛاب با٫عذلاض يًتٛنٝض  .: أغًٛب َ٪نس بإٕ ٚ ٱطٓ ؾإْٓا ٫ ْػتطٝع ـ ؼي ـ ٜػط ـ إٔ ْك 

 أغًٛب قكط بايٓؿٞ ٚ ا٫غتجٓا٤ ٜؿٝس ايتدكٝل ٚ ايتٛنٝس .ٜتعُكٕٛ  ٫ جيٛظ إٔ ٜطًك٘ ع٢ً ع٬ت٘ غرل َٔ ٫ : 

 أغًٛب قكط بايٓؿٞ ٚ ا٫غتجٓا٤ ٜؿٝس ايتدكٝل ٚ ايتٛنٝس .:  ٫ ٜؿٌُ إ٫ داْبا َٔ اؿكٝك١ 

 نس بإشا ايؿطط١ٝ  قسأغًٛب َ:  إشا نإ اغيكط ٜٕٛ قس ساؾـيٛا٪    
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 قػٔ بسٜعٞ ْٛع٘ طبام ٜٛنض اغيع٢ٓ ٚ ٜكٜٛ٘ بايتهاز .:  ايكسِٜ ٚ ايتذسٜس   

 : ٌٜٛأغًٛب قكط ٚغًٝت٘ إصيا ٜؿٝس ايتدكٝل ٚ ايتٛنٝس . إصيا سؿٌ تاضخيِٗ ايط 

 ايعطـ ٜؿٝس ايتعسز ٚ ايتٓٛع . عٓاقط ايتكسّ ٚ ايتطٛض ٚ ا٫بتهاض ٚ ا٫غتعاض٠ : 

 طبام  ٜٛنض اغيع٢ٓ ٚ ٜكٜٛ٘ بايتهاز . :  غياز١ٜ ٚ ايطٚس١ٝا

 نٓا١ٜ عٔ ايتدًـ ٚ ايتأخط . ٚ غط طياشلا اٱتٝإ باغيع٢ٓ َكشٛبا بايسيٌٝ عًٝ٘ .ْطَٝٗا باؾُٛز : 

 ٓاب باؾ١ًُ ا٫عذلان١ٝ يًتأنٝس  ٚ ا٫سذلاؽ .: إط ٚ َا بٗا َٔ طيٛز 

 طغا َٛغٝكٝا .: بُٝٓٗا غذع ٚ اظزٚاز ٜعطٞ دشهط تتػاٜط غ١ٓ ايتطٛض ٚ تٛانب َػرل٠ اي 

 ايعطـ يًتٜٓٛع ٚ ايتعسز .  ؼطم ع٢ً ايتكسّ ٚ ا٫دتٗاز ٚ ايتذسٜس :

 : ......... أغًٛب ؾطؾي باغتعُاٍ ) يٛ ( ٜؿٝس ا٫َتٓاع . يٛ إٔ َكط  

 ّدٝل ٚ اؾ١ًُ ْتٝذ١ غيا قبًٗا .: اغتعاض٠ َه١ٝٓ سٝح ؾب٘ ا٭ٜاّ بؿدل ٜػبل ٚ غط طياشلا ايتؿ يػبكتٗا ا٭ٜا 

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ سٝح ؾب٘ اؿٝا٠ بؿ٧ َازٟ ٜٓسثط ٚ خيتؿٞ ٚ غط طياشلا ايتذػِٝ . اْسثطت سٝاتٗا : 

 َِ١َ اغيكط١ٜ بتبسٍ غرلٖا َٔ ا٭َِ .: تؿبٝ٘ فٌُ سٝح ؾب٘ تبسٍ ا٭ ٚ زايت أَتٗا نُا زايت غرلٖا َٔ ا٭ 

 ( فاظ َطغٌ عٔ ايؿعب ع٬قت٘ احمل١ًٝ .  َكط١ ؾكس ؾب٘ َكط بإْػإ ٜعٝـ ٚ غط طياشلا ايتؿدٝل . ) تعاض٠ َهٓٝ: اغ َكط قس عاؾت 

 ؾب٘ َكط بإْػإ ٫ ٜتكاعؼ . ؾكس : أغًٛب قكط بايٓؿٞ ٚ ا٫غتجٓا٤ ٜؿٝس ايتدكٝل ٚ ايتٛنٝس  ٚ اغتعاض٠ َه١ٝٓ  ؾُا شاى إ٫ ٭ْٗا مل تتكاعؼ

  بإٕ ٚ اؾ١ًُ تعًٌٝ غيا قبًٗا .  : أغًٛب َ٪نس٭ْٗا مل تتكاعؼ

ٔ ناْت َكط قس ٦ٕ َكط ناْت داَس٠ ؼي تاضخيٗا اؿاؾٌ ايطٌٜٛ يػبكتٗا ا٭ٜاّ ٚ اْسثطت سٝاتٗا ٚ زايت نُا زاٍ غرلٖا َٔ ا٭َِ ٚ يٚيٛ أ

عاؾت نٌ ٖصٙ ايكطٕٚ ايهجرل٠ ؾُا شيو إ٫ ٭ْٗا مل تتكاعؼ عٔ إٔ تأخص بأغباب ايتذسٜس . 

اـرل ٭بٓا٤ َكط ِٖٚ ٜذلزلٕٛ خطاِٖ ٚ ٜطزلٕٛ خططِٗ يًُػتكبٌ إٔ ٜعٛزٚا إزي تاضخيِٗ ؾٝسضغٛا ؾٝ٘ ؾدك١ٝ أَتِٗ ٚقس ٜهٕٛ َٔ 

اغيتُٝع٠ ٚ عٓس٥ص ٜسضنٕٛ اْ٘ ّ قاؾـيٕٛ جيٝسٕٚ احملاؾـي١ ٚ فسزٕٚ حيػٕٓٛ ايتذسٜس بٌ عٓس٥ص ٜعًُٕٛ إٔ يؿدكٝتِٗ ايك١َٝٛ َكَٛات 

 إزي إٔ ٜٓؿهٗا بعٓـ ٭ٕ شيو ٜػاٜط طبٝع١ ا٭ؾٝا٤ .  ٌبإ ب٦ٝتٗا ؾ٬ غبْٝؿأت ؼي َكط ٚ تػصت بًأغاغ١ٝ 

ٚ ختاَا ؾإٕ ؾعب َكط قس عطف نٝـ ٜػاٜط ايعَٔ ع٢ً َس٣  تاضخي٘ ٚ نٝـ جيسز سٝات٘ ٚ ٜػصٟ سهاضت٘ سيا ٜبتهط أٚ سيا ٜكتبؼ َٔ

سهاضات اٯخطٜٔ ؼي ايؿطم ٚ ايػطب

ططٜل ز : غبٌ , أغب١ً  غبٌٝ  خيططٕٛ   ٜطزلٕٛ ي١ٓٝ , َط١ْ × َتشذط٠ داَس٠ 

ْتُػو بٗا × ْذلنٗا ْٓؿهٗا  ٜتكٕٓٛ جيٝسٕٚ  ثبتت , بكٝت× اختؿت , ظايت تٓسثطت 

ٜٛاؾل × خيايـ  ٜػاٜط  ٜػ٦ٕٝٛ × حيٝسٕٚ حيػٕٓٛ  ثبتت × تبسيت  زايت 

اضٟ , ضياؾٞجي  ٜػاٜط  أغؼ , عٛاٌَ ّ َكّٛ  َكَٛات  تٓٗض× تتهاغٌ , تتأخط   تتكاعؼ

طٍٛ ز : أَسا٤ َس٣  ؾطع١ٝ × أق١ًٝ ٚ دٖٛط١ٜ  أغاغ١ٝ  ؾط × ا٭سػٔ ز خٝٛض , أخٝاض  اـرل 

ٜعطٞ , ضيٓض × ٜأخص   ٜكتبؼضناعيبإٜتإًَٜٔٛذلزلٕٛ 

ي١ داَس٠ يعايت ٚ تبسيت أسٛاشلا نُاٚ أندل زيٌٝ ع٢ً إٔ َكط يٝػت داَس٠ بٌ ٖٞ َط١ْ ٚ ايسيٌٝ ع٢ً شيو ٖٛ بكا٤ َكط إزي اٯٕ ؾًٛ ناْت زٚ
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 ظاٍ غرلٖا َٔ ا٭َِ ٚ ايؿعٛب . ٚ شيو ٭ْٗا مل تتهاغٌ عٔ ا٭خص بأغباب ايتكسّ ٚ ايتطٛض .  

يصيو جيب ع٢ً أبٓا٤ َكط عٓسَا خيططٕٛ يًُػتكبٌ إٔ ٜعٛزٚا إزي تاضخيِٗ اؿاؾٌ ٚ ٜسضغٛا دٝسا ايػُات اييت شيٝع ايؿدك١ٝ اغيكط١ٜ ست٢ 

 ٕ ايؿدك١ٝ ايك١َٝٛ غيكط شلا َكَٛات ٚ أغؼ ْؿأت ٚ تطعطعت ؼي أضض َكط ٫ ضيهٔ ايتدًل َٓٗا بعٓـ ٭ٕ شيو عهؼ طبٝع١ ا٭ؾٝا٤ٜسضنٛا أ

 ؼي ايٓٗا١ٜ ْسضى إٔ ايؿعب اغيكطٟ اغتطاع إٔ ٜٛانب اؿهاض٠ ٚ ايتكسّ سيا ٜبتهط , أٚ سيا ٜكتبؼ َٔ سهاضات ا٭َِ .  

 

 ٜنٓا١ٜ عٔ ايتؿهرل ٚ ا٫غتعساز يًُػتكبٌ ؾٝٗا  ِٗ :ذلزلٕٛ خطاِٖ ٚ ٜطزلٕٛ خطط 

 ) ِٗبُٝٓٗا دٓاؽ ْاقل ٜجرل ايصٖٔ ٚ حيطى ا٫ْتباٙ.  ) ٜطزلٕٛ ٚ ٜذلزلٕٛ ( ) خطاِٖ ٚ خطط : 

 ْٜٗكٜٛ٘: أغًٛب َ٪نس بإٕ ٚ طبام بري ) قاؾـيٕٛ , فسزٕٚ ( ٜٛنض اغيع٢ٓ ٚ  قاؾـيٕٛ جيٝسٕٚ احملاؾـي١ ٚ فسزٕٚ حيػٕٓٛ ايتذسٜس ِأ  

 ٕٛٓإطٓاب بايذلازف يتأنٝس اغيع٢ٓ:  جيٝسٕٚ , حيػ  . 

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ ؾب٘ اغيكَٛات ايؿدك١ٝ بأؾدام تهدل ٚ تٓؿأ ٚ غط طياشلا ايتؿدٝل . َكَٛات أغاغ١ٝ ْؿأت ؼي َكط :  

  طياشلا ايتؿدٝل : اغتعاض٠ َه١ٝٓ قٛض ايب١٦ٝ بأّ تطنع طؿًٗا ٚ قٛض ايؿدك١ٝ بطؿٌ ضنٝع ٚ غطتػصت بًبإ ب٦ٝتٗا   . 

 اغتعاض٠ َه١ٝٓ ؾكس ؾب٘ ايذلاخ ايكسِٜ بذلاب ٜٓؿض ٚ غط طياشلا ايتذػِٝ .:  ْٓؿهٗا ؼي عٓـ  

  ا٭ؾٝا٤ : تعًٌٝ غيا قبًٗا . ٭ٕ شيو ٜػاٜط طبٝع١ 

 َٔغط طياشلا ايتؿدٝل .: أغًٛب َ٪نس بإٕ ٚ قس ٚ اغتعاض٠ َه١ٝٓ ؾب٘ ايعَٔ بإْػإ ْػاٜط ؾإٕ ؾعب َكط قس عطف نٝـ ٜػاٜط ايع ٚ  ٙ 

 ٘اغتعاض٠ َه١ٝٓ سٝح ؾب٘ اؿهاض٠ بها٥ٔ سٞ ٜتػص٣ ٚ غط طياشلا ايتذػِٝ ٚ نٓا١ٜ عٔ ايتذسٜس اغيػتُط . ٜػصٟ سهاضت :  

  ٜٔاغتعاض٠ َه١ٝٓ سٝح ؾب٘ اؿهاضات بإْػإ ْكتبؼ َٓ٘ ٜكتبؼ َٔ سهاضات اٯخط :  

 ع٢ٓ ٚ ٜكٜٛ٘ .قػٔ بسٜعٞ طبام ٜٛنض اغي:  ايؿطم ٚ ايػطب  

 

  اغيكاٍ ا٫دتُاعٞ . ٚ أغًٛب٘ عًُٞ َتأزب .ايٓل َٔ 

 ٭ٕ ايػطض َٓ٘ اٱؾٗاّ ٚ اٱقٓاع ايعكًٞ ٚ يٝؼ اٱَتاع ايعاطؿٞ .      عًٌ ق١ً ايكٛض ايبٝا١ْٝ ؼي ٖصا ايٓل .

 ض ايبٝا١ْٝٛق١ً ايك ؾهاض ٚ تػًػًٗا ٚ تطابطٗا .     تطتٝب ا٭ايػٗٛي١ ٚ ا٫بتعاز عٔ ايػُٛض ٚ ايتعكٝس           َا زلات أغًٛب ايهاتب ؟ 

 ٚ احملػٓات ايبسٜع١ٝ    
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 َا أ١ُٖٝ ايعٌُ ؼي سٝا٠ اٱْػإ ؟ 1ؽ

    . ايعٌُ ٖٛ أغاؽ اغتُطاض اؿٝا٠ ٚضقٝٗا 

 غياشا أقبض اجملتُع عاد١ َاغ١ إزي ايعٌُ ايتطٛعٞ ؟ 2ؽ

     . بػبب تطٛض اجملتُعات 

 َا اغيككٛز بايعٌُ ايتطٛعٞ ؟ 2ؽ

        ٛب٘ َٔ أدٌ َػاعس٠ اٯخطٜٔ زٕٚ اْتـياض َكابٌ َازٟ أٚ َعٟٓٛ .ايعٌُ ايتطٛعٞ ٖٛ ايعٌُ ايصٟ ْك ّ 

 اغيكطٜٕٛ حيبٕٛ ايعٌُ ايتطٛعٞ . ٚنض َبٝٓا نٝـ ضيهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ شيو . 3ؽ

      .  شيٌٝ ايؿدك١ٝ اغيكط١ٜ إزي َػاعس٠ اٯخطٜٔ زٕٚ إٔ ٜٴطًب َٓٗا َػاعس٠ 

 ايعٌُ ايتطٛعٞ ؟ ػــــــاٙاغيكطٜري نٝـ ضيهٔ ا٫غتؿاز٠ َٔ ا٫ػاٖات اٱجياب١ٝ يس٣  4ؽ

       ايك١ُٝ ؼي ْؿٛؽ أبٓا٥ٓا . ٖصٙجيب عًٝٓا  تعُٝل 

 َا أ١ُٖٝ ايعٌُ ايتطٛعٞ ؟5ؽ

      . بايعٌُ ايتطٛعٞ ؼٌ اغيؿه٬ت اييت ٫ تػتطٝع ايسٚي١ ٚسسٖا سًٗا ؾ٬بس َٔ تعإٚ ا٭ؾطاز َع ايسٚي١ ٚاقتػاّ اغيٗاّ َعٗا 

 ا َٔ َػاعس٠ اٯخطٜٔ؟ .َاشا ٜعٛز عًٝٓ 6ؽ

 -:  ؼي ايعٌُ ايتطٛعٞ ؾٛا٥س نجرل٠ أُٖٗا 

      . ؽًٝل ايٓؿؼ َٔ ا٭ثط٠ ؽًٝل ايٓؿؼ َٔ ايهآب١ . ظٜاز٠ ايجك١ بايٓؿؼ ٚؼٌُ اغيػ٦ٛي١ٝ 

     . ت١ُٝٓ َٗاضات إعُاٍ ايعكٌ ٚايكسض٠ ع٢ً سٌ اغيؿه٬ت . اغتجُاض أٚقات ايؿطاؽ 

 ع٢ً َؿاعط ايؿطز ؟ َا أثط ايعٌُ ايتطٛعٞ 7ؽ

      . بعس ايتُطؽ ع٢ً َػاعس٠ اٯخطٜٔ غٝذس اٱْػإ ايػعاز٠ ؼي شيو 

 َا أِٖ َتطًبات ايعٌُ ايتطٛعٞ ؟ 8ؽ

      . ٜتطًب ايعٌُ ايتطٛعٞ َٔ ايؿطز اغيطإ ٚايتسضٜب ٫نتػاب نجرل َٔ اغيٗاضات غيػاعس٠ شٟٚ ا٫ستٝادات اـاق١ 

 ٟ ا٫ستٝادات اـاق١ ؟َا أِٖ َتطًبات َػاعس٠ شٚ 9ؽ

     .  َِػاعس٠ شٟٚ ا٫ستٝادات  اـاق١ تتطًب اٱغياّ غكا٥كِٗ ٚنٝؿ١ٝ ايتعاٌَ َعِٗ ٚتكسِٜ ايعٕٛ شل 

 اشنط بعض ػاضب ايسٍٚ اييت أعذبت ايهاتب ؼي ايعٌُ ايتطٛعٞ  10ؽ

     اغيساضؽ ؼي اٱداظات ايكٝؿ١ٝ ع٢ً ايكٝاّ بهجرل َٔأعذب٘ إسس٣ ايسٍٚ ٖٚٞ تؿذع أبٓا٤ٖا ع٢ً ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚشيو بتسضٜب ط٬ب 

 اٍا٭عُاٍ نايتؿذرل ٚاؿٝان١ ٚايٓذاض٠ ٚضعا١ٜ ا٫طؿاٍ ؼي اغي٬د٧ ٚنباض ايػٔ ٚتعًِ َباز٨ اٱغعاؾات ا٭ٚي١ٝ ٫ٚ ٜػُض يًطايب با٫ْتك         

 َٔ اغيطس١ً اٱعساز١ٜ إ٫ بادتٝاظ ٖصا ايتسضٜب .         

 ٌ ايتطٛعٞ ؼي َكط َتعسز٠ . ٚنض شيو فا٫ت ايعُ 11ؽ

    فا٫ت ايتطٛع ٫ سكط شلا سٝح ٫ ٜطتبؽي ايتطٛع سيطس١ً غ١ٝٓ َع١ٓٝ أٚ ظَٔ قسز ٫ٚ ٜكتكط ايعٌُ ايتطٛعٞ ع٢ً ا٭ؾطاز ؾـؿٞ َكط 

 طيعٝات َٚ٪غػات تكّٛ ع٢ً ايعٌُ ايتطٛعٞ ٚتكسّ خسَات د١ًًٝ ٭بٓا٤ ٖصا ايٛطٔ .         

 و نطايب إٔ تكّٛ بايعٌُ ايتطٛعٞ ؟نٝـ ضيهٓ 12ؽ
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  ٕٜٛطعاٜٙبشح عُٔ  أٚ ؾٝداحيتاز إزي َٔ ٜعاؾ٘ ,  أٚ َطٜهاٚعاد١ إزي َٔ ٜعًُ٘ ,  داضٙ أَٝاايطايب ضيهٓ٘ َعاٚي١ ايعٌُ ايتطٛعٞ ؾكس ٜه . 

 َا زٚض ايعٌُ ايتطٛعٞ ؼي تك١ٜٛ بٓا٤ اجملتُع ؟ 13ؽ

 . ٜكٟٛ أٚاقط احملب١ بري أبٓا٤ ا٭١َٜس ايؿعٛض با٫ْتُا٤ إزي ٖصا ايٛطٔ . ٜع  .حيكل ايتهاؾٌ ا٫دتُاعٞ ايصٟ زعا إيٝ٘ زٜٓٓا اؿٓٝـ 

 َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ

 شيطٜٔ ٚتسضٜب َطإ قسض ق١ُٝ

 َعطؾ١ اٱغياّ ؽًـ× تكسّ  ضقٞ

 قؿاتِٗ)ّ( خكٝك١  خكا٥كِٗ ايٓاؽ )ز( اـ٥٬ل اـًٝك١

 ػاعس٠ اغي ايعٕٛ حيتكط × ٜعـيِ  جيٌ

 تؿك٬ٝ× نًٝا / ب٬ تعُل  إطيا٫ ٬ََض )ز( طبا٥ع طبٝع١

 اـٝاط١ اؿٝان١ زقكٓا أَعٓا

 أغؼ )ّ( َبسأ  َباز٨  اغيككٛز ؾسٜس٠ َاغ١

 حيـيط × ٜتاح  ٜػُض أؾس  َػٝؼ 

 ؽطِّٞ ادتٝاظ ا٭ثكاٍ /ا٭ظياٍ )ّ( ايعب٤ ا٭عبا٤

 قـ ع٢ًٜتٛ ٜكتكط ع٢ً ا٭َٛض اغي١ُٗ )ّ( ١َُٗ اغيٗاّ

 سكرل٠× عـي١ُٝ  د١ًًٝ تسْؼ× تٓكٞ  ؽًل

 ػياضغ١ َعاٚي١ اٱٜجاض  × سب ايٓؿؼ  ا٭ثط٠

 ٜػتػين عٔ× ٜعٛظ  حيتاز إزي ايؿطح× اؿعٕ )ز( نآبات  ايهآب١

 اغيا٥ٌ عٔ ايباطٌ  اؿٓٝـ ايتُطٕ ٚايتسضب ايتُطؽ 

 ايتعإٚ ايتهاؾٌ تذلى× تٓتـيِ  تٓدطؾي

 ضٚابؽي /ع٬قات )ّ( آقط٠ أٚاقط يعاَٞ اؾدلٟ اٱ× ا٫ختٝاضٟ  ايتطٛعٞ

 

 

 

 َا ايجط٠ٚ اؿكٝك١ٝ نُا ٜط٣ ايهاتب ؟ 1ؽ

    ايجط٠ٚ اؿكٝك١ٝ ٖٞ ايعكٌ ٚا٭زب ٖٚٞ عٓسٙ خرل أيـ َط٠ َٔ ثط٠ٚ ايؿه١ ٚايصٖب 

 غياشا ٫ ٜأغـ ايهاتب ع٢ً تطى ابٓ٘ ؾكرلّا َٔ بعسٙ ؟ 2ؽ

    ايؿه١ ٚاغياٍ . ٚ ٞ يٝؼ غ٢ٓ اغياٍ ٚيهٔ ايجط٠ٚ اؿكٝك١ٝ ٖٞ ايعكٌ ٚا٭زب ٖٚٞ خرل َٔ ايصٖب٭ٕ ايهاتب ٜط٣ إٔ ايػ٢ٓ اؿكٝك 

 َا ايصٟ ضداٙ ايهاتب يٛيسٙ ؟ 3ؽ

      . ضدا ايهاتب إٔ ٜذلى ي٘ ثط٠ٚ َٔ ايعكٌ ٚا٭زب 

 َا ايتٓؿ١٦ اييت أضاز ايهاتب إٔ ٜٓؿ٧ ابٓ٘ عًٝٗا ؟ 4ؽ

    ُسا ع٢ً ْؿػ٘ ؼي ؼكٌٝ ضظق٘ ٚتهٜٛٔ سٝات٘ ٫ ع٢ً ايجط٠ٚ اييت ٜذلنٗا ي٘ أبٛٙ  .أضاز ايهاتب ٫بٓ٘ إٔ ٜٓؿأ َعت 
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َا مثط٠ اعتُاز اٱْػإ ع٢ً ْؿػ٘ ؟ 5ؽ

. ْٕؿأ َعتُسا ع٢ً ْؿػ٘  ْؿأ ععٚؾا عٝٛؾا َذلؾعا ٫ ٜتطًع إزي َا ؼي ٜس غرلٙ ٚ ٫ ٜػتعصب طعِ ايكسق١ ٚ اٱسػا َٔ

اتب ٫بٓ٘ ؟َا اؿٝا٠ اييت أضازٖا ايه 6ؽ

 . ٘ٝحيٝا َعطن١ اؿٝا٠ ٜكاضع ايعٝـ ٜٚػايب٘ ٜٚعاسِ ايعاًَري سيٓهب                        . ضيط ظُٝع ايطبكات ٚخيايؽي طيٝع ايٓاؽ

 . ٜؿهط ٜٚذل٣ٚ ٚجيطب ٚخيتدل ٜٚكاضب ا٭َٛض بأؾباٖٗا ْٚـيا٥طٖا ٜٚػتٓتر ْتا٥ر ا٭ؾٝا٤ َٔ َكسَاتٗا

   ٠ ٜٚٓٗض أخط٣ ٚخيط٤ٞ سٝٓا ٚ ٜكٝب أسٝاْا ؾُٔ ٫ خيط٤ٞ ٫ ٜكٝب َٚٔ ٫ ٜعجط ٫ ٜٓٗض .ٜعجط َط 

  ٜصٚم َطاض٠ ايعٝـ ٜٚؿاٖس بعٝٓٝ٘ ب٪ؽ ايب٪غا٤ ٚؾكا٤ ا٭ؾكٝا٤ ٜٚػُع بأشْٝ٘ أْات اغيتأغيري ٚظؾطات اغيتٛدعري

نٝـ ٜٓـيط ايهاتب إزي أخطا٤ اؿٝا٠ ٚعجطاتٗا ؟ 7ؽ

  ٚعجطاتٗا َؿٝس٠ يٲْػإ ؾُٓٗا ٜتعًِ ٜٚكٌ إزي ايكٛاب  ؾُٔ ٫ خيط٤ٞ ٫ ٜكٝب َٚٔ ٫ ٜعجط ٫ ٜٓٗض .أخطا٤ اؿٝا٠

غياشا أضاز ايهاتب ٫بٓ٘ إٔ خيايؽي ايؿكطا٤ ٚايب٪غا٤ ؟ 8ؽ

  َُِٖٗٛ ٚآ٫َِٗ إٕ نإ سـي٘ ؼيأضاز ايهاتب ٫بٓ٘ إٔ خيايؽي ايؿكطا٤ ٚايب٪غا٤ يٝؿهط اهلل ع٢ً ْعُت٘ إٕ نإ خرلا َِٓٗ ٜٚؿاضنِٗ ؼي

اؿٝا٠ َجٌ سـيِٗ .          

َا ايصٟ ٜعٛز ع٢ً اٱْػإ َٔ كايط١ ايؿكطا٤ ؟ 9ؽ

 . ُِٝتُٓٛ ؼي ْؿػ٘ عاطؿ١ ايطؾل ٚايطظي١ ؾٝعطـ ع٢ً ايؿكرل عطـ ا٭ر ع٢ً ا٭ر ٜٚطسِ اغيػهري ضظي١ اؿُِٝ يًش

ين ؟غياشا ٜؿهٌ ايهاتب ايٓاؾ٧ ايؿكرل ع٢ً ايٓاؾ٧ ايػ 10ؽ

 . ٭ْ٘ ُٜٓٛ ٚتُٓٛ َع٘ عاطؿ١ ايطظي١ ٚايطؾل بايؿكطا٤ ٚاغيػانري

مب أٚق٢ ايهاتب ابٓ٘ ؟ 11ؽ

-:  أٚق٢ ايهاتب ابٓ٘ سيا ًٜٞ

 .  ٌُايعٌُ ٚا٫دتٗاز ؾٗٛ مل خيًل إ٫ يًع                                  . ٘عسّ ا٫عتُاز ؼي سٝات٘ إ٫ ع٢ً ْؿػ

   ٜسٙ َا ظضعت٘ أ٫ حيكس غرل .                                                     إٔ ٜعًِ ْؿػ٘ إٕ مل جيس َعًُا

    . إٕ ناقت ب٘ اغيساضؽ ؾًٝسضؽ ؼي َسضغ١ ايهٕٛ ؾؿٝٗا نٌ عًّٛ اؿٝا٠

   . إٔ ٜػرل ؼي ا٭ضض غاعٝا ع٢ً ضظق٘ غرل َعتُس ع٢ً ٚؿيا٥ـ اؿه١َٛ

   ايػين أسػٔ سا٫ َٔ ايٓاؾ٧ ايؿكرل . أ٫ ٜكسم إ ايٓاؾ٧

نٝـ ٜػتؿٝس اٱْػإ َٔ ايعَٔ ؟ 12ؽ

 . ٜػتؿٝس اٱْػإ َٔ ايعَٔ بإٔ ٜتعًِ َٓ٘ ؾايعَإ خرل َ٪زب

َسضغ١ ايهٕٛ خرل َعًِ . ٚنض 13ؽ

 . َسضغ١ ايهٕٛ خرل َعًِ ٭ٕ ؾٝٗا عًّٛ اؿٝا٠ بأنًُٗا

٥ـ اؿه١َٛ ؟مب ٚقـ ايهاتب َٔ ٜعتُسٕٚ ع٢ً ٚؿيا 14ؽ

 . ٚقـ ايهاتب ايصٜٔ ٜعتدلٕٚ ٚؿيا٥ـ اؿه١َٛ َٚٓاقبٗا غُٓا باْ٘ قعس٠ عذع٠

نٝـ ٜتعًِ اٱْػإ َٔ ايطٝٛض ؟ 15ؽ

  ٜ٘تعًِ اٱْػإ َٔ ايطٝٛض إٔ ٜػع٢ ؼي ا٭ضض ٜؿتـ عٔ ضظق٘ نُا تؿعٌ ايطٝٛض َع أْٗا ٫ شيًو عكٌ اٱْػإ ٚقٛت

بٗط سيٓـيط ا٭غٓٝا٤ ؟ٕٓ أ٫ ٜغياشا جيب ع٢ً اٱْػا 16ؽ



 
 

  81 
 

    ٭ٕ ايػين يٝؼ أغعس سا٫ َٔ ايؿكرل ٚإٕ زٍ َـيٗطٙ ع٢ً ايػعاز٠ ؾًهٌ ْؿؼ َُٖٛٗا ٚآ٫َٗا ُّٖٚٛ ايؿكط ع٢ً ؾستٗا أقٌ ُّٖٛ اؿٝا٠ 

 نٝـ حيكٌ اٱْػإ ع٢ً ايػعاز٠ ؼي ايسْٝا ؟ 17ؽ

 -ٜكٌ اٱْػإ إزي ايػعاز٠ ؼي ايسْٝا عٔ ططٜل : 

 هُرل تكٞ ْٚؿؼ ٖاز١٥ ٚقًب ؾطٜـ .ايتُتع ب 
 . ٘إٔ ٜعٌُ بٝسٜ٘  ؾرل٣ بعٝٓ٘ مثطات أعُاي٘  تُٓٛ بري ٜسٜو ٚتذلعطع ؾٝؿطح بط٩ٜٚتٗا ؾطس١ ايعاضع بعضع 

 َعٓاٖا ايه١ًُ َعٓاٖا ايه١ًُ

 ضخا٤× ؾس٠ / ؾكط  ب٪ؽ إعذاب اؾتتإ

 غعاز٠× ؾس٠ / عػط  ؾكا٤ سعٕ / ْسّ آغـ

 ايػعسا٤× ايتعػا٤ )ّ( ؾكٞ  ٝا٤ا٭ؾك أٜاؽ× أشي٢ٓ  أضدٛ

 ؾطح× سعٜٔ  َبت٦ؼ

 تأٖٚات )ّ( أ١ْ أْات َعٝل× َعري )ز( أعٛإ  عٕٛ

 ؾٗكات× إخطاز ايٓؿؼ )ّ( ظؾط٠  ظؾطات طاَعا× ظاٖسا  ععٚؾا

 , َتُػها , عاؾكا قبا× ناضٖا /  تاضنا  عٝٛؾا

 اغيتأغيري َتٛدعري َتٓعٖا َذلؾعا

 ْكٝب٘ )ز( سـيٛؿي  ٘سـي ٜأٌَ / ٜت٢ُٓ ٜتطًع

ُٻا٤  اؿُِٝ اغيتػامل× اغيتكاضع  اغيعذلى  ايًسٚز× ايكطٜب )ز( أسٹ

 آَٔ× خا٥ـ  خاف ٜٗازٕ× ٜػايب  ٜكاضع

 عصضا× يَٛا  عتبا اغيككٛز ٜػابل ٜعاسِ

 ايكػرل )ز( ايٓـ٤  ايٓاؾ٧ حياٍٚ إٔ ٜكٗطٙ ٜػايب٘

 ٜعتدلٕٚ ٜعسٕٚ ٜتعذٌ× ٜؿهط بتٌُٗ   ٜذل٣ٚ

 جياًَِٗ حيابِٝٗ َجاشلا )ّ( ؾب٘أ أؾباٖٗا

 ايهػازي )ّ( قاعس ايكعس٠ )ّ( ْـيرل٠  ٗاأؾباٖ ْـيا٥طٖا

 خيؿٝو× ٜـيٗطى  ٜدلظى ٜػتدًل ٜػتٓتر

 تٓذٛ× تؿ٢ٓ  تًٗو أٚشلا )ّ( َكس١َ  َكسَاتٗا

 أعذبو ضاقو ٜٓٗض× ٜعٍ  ٜعجط

 أقٌ× أنجط  أٚؾط ٜتهاغٌ× ٜكّٛ ٜٚٓؿؽي  ٜٓٗض

 أؾسٖا× أغًٗٗا  ْٛٗاأٖ تٓشطف× تعتسٍ  تػتكِٝ

 ٚنٝع× عـيِٝ )ز( ؾطؾا٤  ؾطٜـ أَٛض )ّ( ؾإٔ ؾ٦ٕٛ

 تُٓٛ  تذلعطع ْاؾص٠ )ز( ؾطف / ؾطؾات ؾطؾ١

 ؼعٕ× تؿطح  تػتبؽي  ض٩ٜتِٗ َطآِٖ
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 ؾكٗا ؾًشٗا ٜٓؿكٌ× ضياظز  خيايؽي

 دب١ٗ )ز( أددي/ أدب١ٓ / دٴدي دبٝٓ٘ س٠ٚ٬× يصع  َطاض٠ 

 ايؿكطا٤ )ّ( با٥ؼ  ايب٪غا٤ 

 

 

 

 نٝـ ضيهٔ ؼسٜس ايكهاٜا اييت تؿػٌ باٍ ؾعب َعري ؟ 1ؽ

    ضيهٔ ؼسٜس ايكهاٜا اييت تؿػٌ باٍ ؾعب َعري َٔ خ٬ٍ َطادع١ َا نتب١ ايهتاب َٔ ٖص ايؿعب يٓط٣ أٟ ا٭ؾهاض تذلزز أنجط 

 َا أِٖ ايكهاٜا اييت تؿػٌ اجملتُعات ايعطب١ٝ َٓص أٚاخط ايكطٕ اغيانٞ ؟ 2ؽ

   ٜ ؿػٌ اجملتُع ايعطبٞ نُا ٜـيٗط َٔ نتابات ايهتاب ايعطب ٖٞ قه١ٝ اؿط١ٜ أنجط َا 

 َا ايسيٌٝ ع٢ً اْؿػاٍ ايعطب بكه١ٝ اؿط١ٜ ؟ 3ؽ

    . ٜسٍ ع٢ً شيو نجط٠ تطززٖا ع٢ً أق٬ّ ايهتاب ٚأيػ١ٓ اـطبا٤ ٚاغيتشسثري 

 تطٛضت ؾهط٠ اؿط١ٜ عٓس ايعطب ٚاتػعت . ٚنض شيو  4ؽ

   ؿط١ٜ ناْت تعين سل اغيكطٜٔ  ؼي ايؿٛض٣ ؼي أَٛض ب٬زِٖ .ؼي ايبسا١ٜ ن١ًُ ا 

      1919ثِ دا٤ اغيػتعُط ا٭دٓيب ؾأقبض َع٢ٓ اؿط١ٜ ايتدًل َٔ اغيػتعُط ؾتؿذطت ثٛض٠ . 

     ٌتُٓٛ ٚتعزاز. ٚؿيًت ٖصٙ ايتٝاضات سط١ٜ ايؿٓإ ٚا٭زٜب (/ سط١ٜ اغيطأ٠ / سط١ٜ ا٫قتكاز ايٛطين )ثِ ؿيٗطت أْٛع دسٜس٠ َٔ اؿط١ٜ َج 
  نتشطض ايؿ٬ح َٔ تػًؽي قاسب ا٭ضض ,ٚؼطض ايعاٌَ َٔ ؼهِ قاسب ايعٌُؾؿتشت أبٛابا ٚاغع١ يًشطٜات ا٫دتُاع١ٝ  1952ٛض٠ ؿيٗطت ث . 

 َا اـطط ايصٟ ْٛادٗ٘ ؼي ايبشح عٔ اؿط١ٜ ؟ 5ؽ

      ا٫غتعُاضن ١ تٗسف إزي ايتدًل َٔ ايكٝٛز اييت تهبًٓا , أٟ إٔ اؿطٜ اؾاْب ايػًيبٖصا اـطط إٔ أٖساؾٓا َٔ اؿطٜات تٓشكط ؼي 

 بعس ايتدًل َٔ ايكٝٛز أٟ اؾاْب اٱجيابٞيهٓٓا ٫ ًْتؿت إزي  ( ايؿ٬ح َٔ اغتبساز َايو ا٭ضض  ؼطض –ؽًل اغيطأ٠ َٔ طػٝإ ايطدٌ  –     

 داْب ايعٌُ ٚا٫ْط٬م مٛ ايتكسّ .                        

 بري داْبري ؼي اؿط١ٜ . ٚنض قاضٕ ايهاتب 6ؽ

       ايتدًل َٔ ايكٝٛز ٚا٭غ٬ٍ ٖٚٛ داْب َِٗ ٚيهٔ يٝؼ ناؾٝا . اؾاْب ايػًيب ٖٛ : 
        ٞداْب ا٫ْط٬م ٚايعٌُ بعس ايتدًل َٔ ايكٝٛز . اؾاْب اٱجياب ٖٛٚ : 

 نٝـ ضيهٔ ؼكٝل اؾاْب اٱجيابٞ يًشط١ٜ ؟  7ؽ

     ايعٌُ  َٝسإ إ٫ سيعطؾ١ طبٝع١  جيابٞ يًشط١ٜ باَت٬ى اٱْػإ ايكسض٠ ع٢ً ايعٌُ ٚئ تتٛؾط ٖصٙ ايكسض٠ ضيهٔ ؼكٝل اؾاْب اٱ 

 نٝـ قاضٕ ايهاتب بري اؿاْبري ايػًيب ٚاٱجيابٞ يًشط١ٜ ؟ 8ؽ

         ٜٚؿدبؽي( َا ؾا٤ , أَا َٔ ٜٓطًل ؼي ايصٟ ٜهتؿٞ باؾاْب ايػًيب َجٌ ايطؿٌ ايصٟ أعطٞ ٚضق١ ٚقًِ بعس عٓا٤ ؾسٜس ؾأخص خيؽي َا ؾا٤ أ( 

 اؾاْب اٱجيابٞ يًشط١ٜ نايؿٓإ ايصٟ أعطٞ يٛس١ ٚأيٛاْا ٚؾطؾا٠ يرلغِ َا ؾا٤ ؾأبسع ٚضغِ أطيٌ ايًٛسات .             

 ٖٓاى ؾطم بري سط١ٜ َٔ ٜعًُٕٛ ٚسط١ٜ َٔ ٫ ٜعًُٕٛ . ٚنض .  9ؽ

        ًيب بٌ تٓطًل بعسٙ إزي اؾاْب اٱجيابٞ أَا ايصٜٔ ٫ ٜعًُٕٛ ؾ٬ ٜٓـيطٕٚ إزي اؿط١ٜ إ٫ سط١ٜ ايصٜٔ ٜعًُٕٛ ٫ تتٛقـ عٓس اؾاْب ايػ 

 َٔ داْبٗا ايػًيب .                 
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َعٓاٖاايه١ًَُعٓاٖاايه١ًُ

قُٝتٗا )ز( أخطاضخططٖااٯضا٤ )ّ( ؾٹِهطا٭ؾهاض

تتعس٣× تتشسز تٓشكطاعتكازٟؿيين

تطًكٓا× تكٝسْا ٓاتهبًقشـ )ّ( قشٝؿ١قشا٥ـ

ؿيًِ / ددلٚتطػٝإتػابلتٓاؾؼ

ٚٳٍ ا٭ٚزي ؿيًِ اغتبساز ا٭خط٣× )ز( اُ٭

َٔ نٓاٜات ايعسز َجٌ نصانٝتاغيتتبعاغيتعكب

عذعٙ× قسضت٘ / إَهاْ٘   َػتطاع٘ ططٜل )ز( َػاضات َػاض

ايػرل إزي ايػا١ٜ)ز( أؾٛاؾي ؾٛطاٜػٌٗ× ٜكعب عًٝ٘ ٜتعصض عًٝ٘

طًٝل× َكٝس َػًٍٛؽًٝٓاتكٛضْا

ضيشٛٙ× ٜهتب٘ خيط٘نشاي١ / غطش١ٝ× بعسّا عُكا 

خؿاٜا )ّ( غطأغطاضاغيػتعُطاحملتٌ

ٜكًس× ٜبتهط ٜبسعايتكٝس× ايتدًل َٔ ايتشطض َٔ

تؿطن٘شيًٝ٘اغذلاست× تعبت عب٦ت

سهٛض ايصٖٔ )ز( بسا٥٘ايبس١ْٜٗتأخط / ْبط٧ًْبح

ايؿطٚم)ّ( ايؿاضم  ايؿٛاضمعكب )ز( آثاضأثط

ططٜكٗا )ز( زضٚب زضبٗاأْٛاع /أقٓاف )ّ( نطبايهطٚب

خاغط٠× َٓتذ١ َطع١غٝطط٠ ٚؼهِتػًؽي

تعٜستجطٟغطٜع١× َسقك١ ؾاسك١

ؼهِ / تأَطتكهٞنا١َٓنؿ١ًٝ
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